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Tennisvereniging	 Engelen	 heeft	 sinds	 kort	
weer	 een	 jeu	 de	 boulesbaan.	 De	 oude	 jeu	
de	boulesbaan	is	in	ere	hersteld	en	nu	kun	
je	dus	ook	een	balletje	werpen	in	plaats	van	
slaan!	

Tijdens	de	open	dag	op	19	september	2021	
zal	de	jeu	de	boulesbaan	‘officieel’	worden	
geopend.	 Kom	 vanaf	 14.00	 uur	 naar	 onze	
open	dag,	waar	na	de	officiële	opening	om	
14.30	uur	een	 leuke	pot	 jeu	de	boules	kan	
worden	gespeeld.

De	jeu	de	boulesbaan	is	voor	iedereen	toe-
gankelijk,	ook	voor	niet-leden.	Je	dient	ech-
ter	wel	over	een	toegangspasje	te	beschik-
ken	 indien	 de	 toegangspoort	 gesloten	 is.	
Voor	 meer	 informatie	 hierover	 kun	 je	 een	
e-mail	 sturen	 naar	 penningmeester@ten-
nis-engelen.nl.

Jeu de boules bij TV Engelen

Engelen	 is	tot	op	de	dag	van	vandaag	een	
dorp	waar	mensen	graag	wonen	en	werken.	
Er	 is	 in	de	afgelopen	 jaren	wel	veel	 veran-
derd.	 Tot	 midden	 jaren	 ‘50	 kon	 Engelen	
zichzelf	voorzien	in	de	dagelijkse	behoeften.	
Mede	dankzij	 het	 klooster	 en	 het	meisjes-
pensionaat	 kon	 Engelen	 zich	 verheugen	 in	
een	 bloeiende	 middenstand.	 Zo	 waren	 er	
twee	 warme	 bakkers,	 een	 kruidenier,	 een	
slagerij,	 een	 kolenboer,	 een	 groentenzaak,	
een	winkel	waar	bijna	alles	te	verkrijgen	was,	
een	verf-	en	behangwinkel,	een	heuse	doe-
het-zelfzaak,	een	smederij,	een	postkantoor,	
een	 dependance	 van	 de	 Boerenleenbank,	
een	 schoenmaker,	 een	 aannemersbedrijf,	
een	 garagebedrijf,	 een	 fietsenzaak,	 een	
melkboer,	 niet	 te	 vergeten	 verschillende	
café’s,	 verschillende	 boerenbedrijven,	 een	
eigen	veldwachter,	een	eigen	wijkverpleeg-
kundige,	 een	 eigen	 gemeentehuis,	 burge-
meester	 en	 wethouders.	 Al	 deze	 ‘bedrij-
vigheid’	 was	 in	 Engelen	 gehuisvest.	 Na	 de	
sluiting	van	het	pensionaat	in	1953	hebben	
veel	winkels	moeten	 sluiten.	 De	 huizen	 en	
gebouwen	staan	er	nog	steeds	en	de	mees-
ten	 hebben	 een	 woonbestemming	 gekre-
gen.	
	
Leden	 van	Angrisa	 heemkundekring	 Enge-
len	verzorgen	op	zondag	12	september	van	
10	tot	16	uur	rondwandelingen	door	de	oude	

Een wandeling door de oude kern van Engelen, zondag 12 september
Open Monumentendag 2021

kern	van	Engelen	(wandeling	duurt	circa	45	
minuten)	 en	 vertellen	 u	 over	 de	 geschie-
denis	 van	 de	 diverse	 gebouwen.	 De	 beide	
kerken,	 die	 ons	 dorp	 rijk	 is,	 zullen	we	 ook	
van	binnen	bekijken.	Centraal	verzamelpunt	
(vrije	 inloop)	 is	de	pastorie	van	de	RK	kerk	
aan	de	Graaf	van	Solmsweg,	alwaar	u	tijdens	
het	 wachten	 een	 kop	 koffie	 of	 thee	 kunt	
drinken,	de	diverse	door	Angrisa	uitgegeven	

boeken	kunt	inzien	en/of	kopen	of	een	pra-
tje	 kunt	 maken	 met	 leden	 van	 Angrisa	 of	
andere	deelnemers	aan	de	rondwandeling.	
	
Meer	informatie	over	Angrisa	kunt	u	vinden	
op:	www.angrisa.nl	
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Van de bestuursraad
Van inslaper naar inwoner
En waarom het belangrijk is dat wij ons als bewoners actief inzetten 
in de Bestuursraad Engelen-Bokhoven!
Philip van Beek

Als	 je	 op	 Google	 Earth	 Engelen	 intypt,	
dan	zie	 je	hoe	onze	grote	wereld	 inzoomt	
op	 Engelen.	Of	 je	 nu	 een	wereldstad	bent	
met	miljoenen	inwoners	of	het	heel	mooie	
bescheiden	dorp	Engelen,	het	 inzoomen	is	
gelijk.
Even	waan	je	je	zelf	als	klein	dorpje	belang-
rijk	 op	 het	 grote	 wereldschaalniveau.	 De	
grote-mensen-wereld	 in	 het	 klein,	 maar	
daarom	niet	minder	serieus.
Wat	kan	dat	kleine	dorpje	toch	groot	zijn	in	
haar	bestaan.

De	sociale	cohesie	in	Engelen	wordt	in	stand	
gehouden	 door	 een	 grote	 groep	 vrijwilli-
gers,	 die	 zich	 volstrekt	 belangeloos	 inzet	
voor	ons	allemaal.
Tussen	die	vele	vrijwilligers	zitten	een	aantal	
personen	waar	het	echt	om	draait.	Zij	leven	
als	 het	ware	 voor	 Engelen	 en	 haar	 omge-
ving.	Zij	houden	Engelen	draaiend.	En	het-
zelfde	is	trouwens	ook	van	toepassing	voor	
Bokhoven.	 Denk	 aan	 Engelens	 Belang,	 de	
sportverenigingen,	 Angrisa	 Heemkunde-
kring	Engelen,	de	tomeloze	inzet	voor	beide	
kerken	en	zo	verder.

Sinds	 2018	 ben	 ik	 lid	 van	 de	 Bestuursraad	
Engelen-Bokhoven,	waaronder,	ik	citeer	col-
lega	bestuurslid	John	Branderhorst,	ook	het	
landgoed	Haverleij.
Het	is	werkelijk	een	genoegen	om	daarvoor,	
door	u	als	bewoners,	 te	 zijn	gekozen.	Elke	
dag	 leer	 ik	 weer	 opnieuw	 over	 wat	 er	 in	
onze	directe	leefomgeving	gebeurt	of	staat	
te	gebeuren.
Het	 aantal	 onderwerpen	 waarbij	 wij	 als	
bestuursraad	 worden	 betrokken,	 is	 onge-
kend	 hoog	 en	 kent	 een	 grote	 diversiteit.	
U	 als	 bewoner	 weet	 ons	 goed	 te	 vinden.	
Wekelijks	ontvangen	wij	berichten	van	u.

Evenals	 collega	 bestuurslid	 Rob	 Pander	
Maat	eerder	heeft	aangegeven,	vind	ik	het	
ook	leuk	en	uitdagend	om	na	een	prachtig	
intercontinentaal	en	internationaal	professi-
oneel	beroepsleven	 van	meer	dan	45	 jaar,	
mijn	energie	en	enthousiasme	nu	te	kunnen	
inzetten	voor	mijn	woonomgeving.

De	 Bestuursraad	 Engelen-Bokhoven,	 afge-
kort	als	BREB,	heeft	al	heel	veel	bereikt	door	
de	goede	en	nauwe	samenwerking	met	de	
gemeente	‘s-Hertogenbosch.

Met	 de	 nieuwe	 wijkmanager	 Ton	 van	 Hel-
voort	 worden	 concrete	 stappen	 gezet	 om	
onze	 goede	 samenwerking	 nog	 beter	 en	
nog	 professioneler	 te	 laten	 verlopen,	 met	
name	door	in	te	zetten	op	informeel	voor-
overleg.	 Het	 elkaar	 in	 een	 vroeg	 stadium	
betrekken.

Ja,	we	hebben	het	goed	in	Engelen	en	er	is	
hier	 veel	goed	geregeld.	Maar	dat	wil	 niet	
zeggen	dat	we	niets	meer	hoeven	te	doen.	
Stilstand	is	immers	achteruitgang.
Als	bestuursraad	voelen	wij	ons	heel	nauw	
betrokken	 bij	 het	 onderzoek	 naar	 de	 her-
bestemming	 van	 de	 RK	 Lambertuskerk	 in	
Engelen.	 De	 monumentale,	 dorpsgezicht	
bepalende	kerk	is	immers	van	ons	allemaal.
Op	15	juli	2021	heb	ik	namens	de	Bestuurs-
raad	 Engelen-Bokhoven	 als	 vicevoorzitter	
een	pitch	gehouden	 in	het	Stedelijk	Bewo-
nersradenoverleg	in	’s-Hertogenbosch,	over	
wat	wij	met	zijn	allen	hier	in	Engelen,	Bokho-
ven	en	Haverleij	doen	aan	verduurzaming.
Als	je	daar	echt	eens	voor	gaat	zitten,	raak	
je	zowaar	onder	de	indruk	van	wat	wij	alle-

maal	al	doen.	Nog	 lang	niet	genoeg,	maar	
de	toon	is	gezet	en	we	gaan	er,	samen	met	
een	groeiend	aantal	enthousiaste	inwoners,	
mee	door.
Dat	bewonersoverleg	van	alle	wijkraden	en	
de	twee	bestuursraden	in	‘s-Hertogenbosch	
is	een	bron	van	inspiratie;	leren	van	en	met	
elkaar.
Mijn	 sociale	 contacten	 in	 Engelen	 hebben	
een	heuse	boost	gekregen,	nadat	ik	na	ruim	
20	jaar	van	inslaper	naar	echte	inwoner	ben	
getransformeerd.
Dat	voelt	heel	goed.

Ik	 stel	 mij	 opnieuw	 verkiesbaar	 voor	 de	
bestuursraad,	die	 in	maart	2022	door	u	zal	
worden	 gekozen	 en	 ik	 vertrouw	 erop	 dat	
met	dit	schrijven	een	vonk	naar	u	als	 lezer	
overslaat	 om	u	ook	beschikbaar	 te	 stellen.	
Kom	alvast	eens	kennismaken	of	een	kijkje	
nemen	 op	 de	 volgende	 openbare	 verga-
dering	op	13	september	a.s.	U	vindt	ons	en	
verdere	informatie	over	de	bestuursraad	op	
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.

Volgende vergadering

De	 volgende	 vergadering	 van	 de	
Bestuursraad	 Engelen-Bokhoven	 is	 op	
maandag	 13	 september	 2021	 om	 20.00	
uur,	 indien	 mogelijk	 weer	 fysiek	 in	 De	
Engelenburcht.	 Insprekers	 kunnen	 zich	
aanmelden	 tot	 13	 september	 12.00	 uur	
via	info@bestuursraad.nl		

Voor	eerdere	vergaderstukken	zie	www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl

NB:	 Indien	 specifieke	 coronamaatre-
gelen	 van	 kracht	 zijn,	 zullen	 we	 daar	
als	 bestuursraad	 uiteraard	 gehoor	 aan	
geven.
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Energietransitie, van ‘Fit for 55’ van Frans Timmermans in 
de EU naar ons vervoer in Nederland 
Rob Pander Maat 

‘Fit	for	55’																																																																																						
Overstromingen	 in	 Limburg,	 België	 en	
Duitsland,	hittegolf	in	Noord	Amerika,	grote	
droogtes	in	Zuid	Europa,	boven	de	30	gra-
den	 Celsius	 in	 Siberië	 en	 Alaska	 …	 is	 dat	
allemaal	 exceptioneel	 of	 is	 dit	 de	 nieuwe	
realiteit?	 Geen	 enkele	 klimaatwetenschap-
per	 twijfelt	 er	 meer	 aan:	 het	 is	 echt	 een	
structurele	 klimaatverandering	 veroorzaakt	
door	 de	 mens.	 Daarom	 dat	 over	 de	 hele	
wereld	 initiatieven	 genomen	 worden	 om	
onze	uitstoot	 te	verminderen.	Daarom	ook	
het	 wereldwijde	 klimaatakkoord	 van	 Parijs	
en	nu	recent	de	plannen	‘Fit	for	55’	van	de	
EU	commissie	onder	leiding	van	de	Neder-
landse	vicevoorzitter	Frans	Timmermans.	

‘Fit	 for	 55’	 staat	 voor	 een	 reductie	 van	 de	
uitstoot	 van	 broeikasgassen	 in	 de	 EU	 van	
55%	ten	opzichte	van	1990.	Ambitieuze	doe-
len,	ongemakkelijk	ook,	en	menigeen	vraagt	
zich	af	of	het	helpt	op	wereldwijde	 schaal.	
Het	rijke	Europa	heeft	met	circa	450	miljoen	
mensen	slechts	circa	6%	van	de	wereldbevol-
king	van	7,8	miljard	mensen.	Een	sterk	geïn-
dustrialiseerd	land	als	Duitsland	met	circa	80	
miljoen	inwoners,	stoot	bijvoorbeeld	minder	
dan	2%	van	alle	CO2	uit	van	de	wereld.	En	
hoe	leggen	we	die	1400	miljoen	mensen	in	
China,	die	1300	miljoen	mensen	in	India	en	
die	1000	miljoen	mensen	in	Afrika	uit,	dat	ze	
niet	onze	welvaart	mogen	bereiken	met	de	
bijbehorende	uitstoot	per	inwoner?	Maar	als	
wij	als	rijke	landen	niet	beginnen,	dan	wordt	
het	echt	nooit	iets!	
Het	is	overigens	niet	zo	dat	er	niets	gebeurd	
is	 de	 afgelopen	 10-20	 jaar.	 In	 de	 periode	
van	2008	tot	2018	is	de	Nederlandse	econo-
mie	met	11%	gegroeid	en	de	uitstoot	door	
Nederlandse	 activiteiten	 met	 5%	 gedaald	
(CBS).	 En	 die	 daling	 heeft	 zich	 sindsdien	
voortgezet.

Als	 we	 kijken	 naar	 de	 uitstoot	 per	 sector	
in	Nederland	 in	 2020,	 dan	 zien	we	 dat	 de	
industrie	 en	 de	 elektriciteitsopwekking,	
al	 54%	 van	 de	 uitstoot	 voor	 hun	 rekening	
nemen.	Zie	de	CBS	cijfers	hieronder.

Remedie	 is	 dus:	meer	 industrie	 op	 schone	
energie	 laten	 draaien	 en	 meer	 wind-	 en	
zonne-energie.	 De	 bebouwde	 omgeving,	
al	 onze	huizen	dus,	 levert	 13%	 van	de	uit-
stoot.	Dus	onze	huizen	isoleren	en	met	min-
der	uitstoot	verwarmen,	helpt	ook.	Over	de	
landbouw	wordt	natuurlijk	ook	al	heel	veel	
gesproken.	

Vervoer		
Als	we	kijken	naar	transport,	dan	zien	we	dat	
deze	 sector	 voor	 19%	 van	 de	 uitstoot	 van	
broeikasgassen	 zorgt.	 Deze	 sector	 bevat	
naast	 vliegtuigen,	 schepen	 en	 vrachtauto’s	
onze	8,8	miljoen	personenauto’s	dus.	Nu	is	
het	zo	dat	die	auto’s	ongeveer	de	helft	van	
die	19%,	dus	ongeveer	10%	van	de	uitstoot	
van	 broeikasgassen	 veroorzaken.	 Daar	 is	
dus	een	remedie:	minder	rijden	of	met	min-
der	uitstoot	rijden.	

Allemaal	elektrisch	gaan	 rijden	dan?	Neen,	
ondanks	 dat	 de	 politiek	 of	 Frans	 Timmer-
mans	ons	dat	wil	laten	geloven,	is	dat	maar	
een	 klein	 deel	 van	 de	 waarheid.	 Elektrisch	
rijden	betekent	minder	lokale	uitstoot,	maar	
daar	staat	tegenover	dat	die	uitstoot	nu	nog	
ergens	anders	gepleegd	wordt,	namelijk	 in	
de	 elektriciteitscentrales.	 In	 2020	 bestond	
de	 generatie	 van	 elektriciteit	 voor	 onge-
veer	 24%	 uit	 hernieuwbare	 bronnen	 zoals	
zon,	 wind	 en	 daar	 telt	men	 ook	 biomassa	
bij.	Wind	was	 ongeveer	 10%.	 Het	 grootste	
gedeelte,	ca	76%	was	gewoon	kernenergie,	
steenkool,	afval	en	aardgas.	Vooral	CO2	pro-
ductie	dus!	Zie	de	cijfers	van	CBS	hieronder.	
In	 die	 grafiek	 zien	 we	 ook	 hoe	 groot	 het	
aandeel	aardgas	in	de	energiemix	in	Neder-

land	geworden	is,	maar	ook	dat	steenkool	al	
heel	fors	is	afgenomen.
	
Met	 de	 Nederlandse	 mix	 veroorzaakt	 een	
elektrische	auto	momenteel	maar	een	heel	
klein	beetje	minder	uitstoot	aan	broeikasgas	
dan	 een	 moderne	 diesel.	 Natuurlijk	 is	 het	
zo	dat	het	aandeel	wind	en	zon	verder	zal	
stijgen	 als	wij	 daar	 allemaal	 aan	mee	wer-
ken	 de	 komende	 jaren,	 en	 daarmee	wordt	
elektrisch	 rijden	op	 termijn	wel	 schoner.	 In	
2030	 kan	wind	op	 zee	hopelijk	 reeds	 voor	
40%	 van	 onze	 elektriciteitsvraag	 voorzien	
in	Nederland.	Hieronder	ziet	u	 in	groen	de	
voorziene	 gebieden	 voor	 wind	 op	 zee	 tot	
2030	(bron	windopzee.nl)

Helaas	 hebben	 we	 op	 de	 wereld	 nog	 niet	
de	grondstoffen	om	alle	100	miljoen	auto’s	
die	we	produceren,	elektrisch	te	maken.	Ook	
zijn	de	stroomopwekking	en	het	stroomnet	
er	nog	lang	niet	klaar	voor	om	allemaal	elek-

Lees verder op pagina 32



GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

J. v.d.Ven
Schijndel
tel: 073- 5515582
tel: 06- 54237453

H. Lensen
‘s-Hertogenbosch
tel: 073- 6314139
tel: 06- 51287494

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

Tel 06-30191608
www.bakx�xit.nl
info@bakx�xit.nl

Bakxfixit.nl

    Acupunctuur
        voor WelZijn

Plan je afspraak onlineonline

of bel bel 06 44 20 08 22

Ervaar directdirect verlichting 

met acupunctuur!

(Chronische)

Pijn?

www.acupunctuurvoorwelzijn.nlwww.acupunctuurvoorwelzijn.nl
Gezondheidscentrum Lage Leun | Kraanvogellaan 13 | EngelenGezondheidscentrum Lage Leun | Kraanvogellaan 13 | Engelen

...ik voel me veilig
      en vertrouwd

Salvador Allendelaan 5
5231 BZ  ‘s-Hertogenbosch

073 6 420 281
www.klopperenkramer.nl
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Nadat	er	in	De	Tweeterp	van	juli	een	groot	aantal	geslaagden	ston-
den,	kwamen	er	nog	een	paar	reacties	bij	de	redactie	binnen.	

Geslaagden

Helaas	 moet	 het	 bestuur	 van	 de	 Stich-
ting	 Dorpshuis	 Engelen,	 na	 de	 vele	 hoop-
volle	 en	 optimistische	 berichten	 over	 het	
nieuwe	elan	 in	De	Engelenburcht,	weer	op	
zoek	naar	nieuwe	beheerders.	Nadat	op	30	
april	 jl.	 Maarten	 Hoogaars	 wegens	 pensi-
oen	afscheid	had	genomen,	was	per	1	april	
beheerder	Paul	van	den	Hurk	vol	enthousi-
asme	begonnen.	Hij	had	heel	veel	vernieu-
wende	 en	 leuke	 ideeën	 en	 initiatieven,	 en	
de	reacties	van	de	gasten	van	De	Engelen-
burcht	waren	zeer	positief.	Het	is	bijzonder	
slecht	nieuws,	dat	hij	nu	om	gezondheidsre-
denen	zijn	barschort	alweer	aan	de	kapstok	

Engelenburcht weer op zoek naar nieuwe beheerder

Ondanks	de	grootse	plannen	die	het	comité	
Vakantiejeugdwerk	 al	 aan	het	 smeden	was	
voor	 de	 laatste	 week	 van	 de	 zomervakan-
tie,	 30	 augustus	 tot	 en	 met	 3	 september,	
is	besloten	ook	dit	 jaar	de	activiteiten	niet	
door	te	laten	gaan.	Het	plotseling	weer	sterk	
oplaaiende	coronavirus	is	hiervan	hoofdza-
kelijk	 de	boosdoener.	Ook	de	onzekerheid	
wat	 er	 met	 corona	 gebeurt	 als	 vakantie-
gangers	straks	vanuit	het	buitenland	terug-
komen,	 speelt	mee	 in	 deze	 beslissing.	 Het	
comité	 is	 erg	 teleurgesteld	 de	 geplande	
activiteiten	 weer	 niet	 met	 alle	 jeugd	 van	
Engelen	 te	 kunnen	 uitvoeren,	 maar	 beseft	
dat	gezondheid	en	veiligheid	steeds	voorop	
moeten	 staan.	 Alle	 hoop	 is	 nu	 gericht	 op	
2022.

Vakantiejeugdwerk gaat toch niet door

Bas van Buul
Bij	Bas	kon	de	kurk	van	de	fles,	want	
hij	 kon	 zijn	 diploma	 VMBO	 gaan	
halen	op	het	Van	Maerlant	in	’s-Her-
togenbosch.	Na	de	zomer	gaat	hij	op	
het	Koning	Willen	I	College	de	studie	
junior	accountmanager	volgen.	Maar	
eerst	ging	hij	met	zijn	vrienden	naar	
Lloret	 de	 Mar.	 Daarnaast	 heeft	 hij	
momenteel	 diverse	 baantjes	 bij	 Post	
NL	en	Anny	van	Buul	Juweliers.

Sophie Bodewes
Aan	de	Florimont	kon	de	vlag	uit	bij	
Sophie	 Bodewes	 (16),	 omdat	 zij	 is	
geslaagd	 voor	 havo	 TTo	 (tweetalig).	
Ze	 zegt	 dat	 ze	 er	 aardig	 wat	 voor	
heeft	 moeten	 doen.	 In	 het	 nieuwe	
schooljaar	 gaat	 ze	 hotelmanage-
ment	studeren	in	Tilburg.	Ze	is	al	met	
vriendinnen	op	vakantie	naar	Knokke	
geweest	en	gaat	nog	een	paar	dagen	
met	haar	ouders	mee	op	vakantie	en	
daarnaast	gewoon	werken.	

heeft	 moeten	 hangen.	 Edwin	 Paanakker,	
de	 tweede	 beheerder	 die	 deeltijds	 werkte,	
heeft	ontslag	genomen.	Hij	heeft	aangege-
ven	dat	hij	in	de	toekomst	De	Engelenburcht	
nog	wil	ondersteunen	met	techniek,	omdat	
hij	het	dorpshuis	een	warm	hart	toedraagt.	
Momenteel	proberen	de	bestuursleden	met	
hulp	 van	hulpkrachten	en	 vrijwilligers	 voor	
de	lopende	zaken	de	deur	open	te	houden.	
De	Engelenburcht	is	voorlopig	bij	voorkeur	
via	e-mail	te	bereiken:	info@engelenburcht.
nl,	 en	 ze	 doen	 hun	 uiterste	 best	 om	 ook	
zoveel	 mogelijk	 telefonisch	 bereikbaar	 te	
zijn.



Blank Autoschade V.O.F.,  De Meerheuvel 2 (industrieterrein De Vutter), 5221EA 
‘s-Hertogenbosch,  T: 073 631 2020,  M:06 5421 3055, www.blankautoschade.nl

BOEM IS BLANK!
Door onze uitstekende schade-
afhandeling en contacten met de 
verzekeringsmaatschappijen bent u 
binnen de kortste keren weer mobiel.

We handelen het gehele schade-
traject voor u af.   Als erkend Focwa 
schadeherstelbedrijf geven wij 4 jaar 
garantie op de schadereparatie.

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

 
Advertorial 

 

 
 

Werk in de wijngaard (8) 
 
Augustus is de maand waarin de 
wijnboer maar met één ding bezig is: 
de oogst! In veel zuidelijke, warmere, 
wijngebieden begint die oogst ook 
deze maand. In de gebieden met een 
iets gematigder klimaat kan men het 
nog even aankijken en oogst men pas 
in september of zelfs nog later.  
De wijnboer houdt zich nu dus vooral 
bezig met de rijpheid van de druiven. 
Wat je aan het begin van de maand 
zag was de ‘véraison’, het verkleuren 
van de druiven, nu pas kan je zien of 
het witte of blauwe druiven zijn. In de 
druif zie je dat het suikergehalte 
toeneemt en het zuurgraad lager 
wordt. Kort gezegd komt het er op neer 
dat de wijnboer in deze fase continu 
trosjes plukt, ze perst en test op de 
deze waardes. Wanneer ze beide de 
optimale waardes hebben kun je 
oogsten zou je denken. Niet helemaal 
waar en nu komt de kennis en ervaring 
van de boer om de hoek kijken: de druif 
moet ook, over het hele te oogsten 
wijngaard, qua smaak rijp zijn: hij 
moet, net als de wijn die hij zal 
voortbrengen, lekker smaken. Zonder 
goed rijpe druiven kun je geen goede 
wijn maken. Dus naast het op suiker en 
zuren testen van het druivensap, 
worden vele en vele druiven geproefd. 
Belangrijk werk voor de boer, omdat 
z’n hele oogst er van afhangt, 
spannend dus! Vanaf half augustus 
begint het in vele gebieden echt: de 
oogst – wordt vervolgd! 
  

 
 
 
 
 

Wouter Bensdorp 
De Beverspijken 20 L | Engelen 

Op afspraak geopend: Bel 073 553 09 01 of stuur 

een e-mail naar: wouter@bensdorp-wijnen.nl 

 

WWW.BENSDORP-WIJNEN.NL 
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René van der Hoeven

In dit blad ging het een paar maal vooral 
over de strijd tegen de komst van wind-
molens aan de rand van Engelen. De 
kwestie komt nogmaals voor de rechter, 
afwachten dus, ‘the answer my friend is 
blowing in the wind’.

Nederland	is	ooit	drooggemalen	door	wind-
molens,	 getuige	 ook	 de	 foto.	 Kinderdijk	
staat	op	de	lijst	van	werelderfgoed.	We	zijn	
trots	op	dit	oer-Hollandsche	landschap.	Van	
bezwaren	tegen	die	molens	was	destijds	ver-
moedelijk	geen	sprake,	de	democratie,	 laat	
staan	 de	 inspraaktafel,	 had	 zacht	 gezegd	
nog	niet	toegeslagen,	er	was	ruimte	genoeg	
en	de	bewoners	prefereerden	waarschijnlijk	
molens	boven	natte	voeten	of	het	cachot.

Nu	de	windmolens	er	staan	maar	nog	niet	
draaien,	 sprak	 ik	 met	 fotograaf/filmmaker	
Rob	 Nelisse	 over	 de	 voordelen,	 want	 die	
zijn	 er.	 Rob:	 “Als	 voorstander	 van	 wind-
energie	voegde	ik	de	daad	bij	het	woord	en	
werd	participant	 in	de	Coöperatie	Bossche	
Windmolen	 West.	 Overigens	 zijn	 er	 meer	
Engelen-	en	Bokhovenaren	in	het	bezit	van	
winddelen,	ook	van	molens	buiten	Engelen.	
Hoewel	voorstander,	voel	ik	empathie	voor	
de	mensen	die	last	hebben	van	de	windmo-
lens	of	er	anders	over	denken,	maar	agree	
tot	 disagree.”	 Het	 wordt	 een	 genuanceerd	
verhaal.

Noodzaak
“We	 moeten	 wereldwijd	 van	 de	 fossiele	
brandstoffen	 af”,	 aldus	 Rob,	 “de	 noodzaak	
daartoe	toont	zich	ook	steeds	dichterbij	en	
in	 ons	 land,	 het	 water	 stond	 ons	 onlangs	
letterlijk	 aan	 de	 lippen.	 We	 zullen	 onder-
hand	 iets	moeten.	Onze	 schaapjes	hebben	
we	 immers	 zo	 goed	 op	 het	 droge	 dat	 we	
flink	meedoen	in	de	top	van	grootvervuilers.	
Voor	 een	 schone	 energieproductie	 kun-
nen	we	 kiezen	 uit	 zonne-	 en	windenergie,	
liefst	 in	 combinatie.	 Veel	 alternatieven	 zijn	
er	 vooralsnog	 niet.	 Kernenergie	 is	 onbe-
taalbaar	 en	heeft	 een	waarachtig	 afvalpro-
bleem.	Duidelijk	 is	dat	elektriciteit	de	bron	
is	waarop	de	wereld	gaat	draaien.	Kijk	om	je	
heen	en	zie	wat	in	je	dagelijks	leven	allemaal	
elektrisch	 is	of	 in	 toenemende	mate	wordt	
en	dan	moeten	we	nog	van	het	gas	af.”

Zee	op
Rob:	 “De	 bouw	 van	 landwindmolens	 stuit	
vaak,	 terecht,	 op	 bezwaren	 van	 de	 omwo-
nenden.	Op	 zee	 geven	 ze	 geen	overlast	 is	
de	redenering,	bovendien	waait	het	er	vaker	

en	harder.	Niet	op	land	bouwen	kunnen	we	
ons	echter	niet	meer	permitteren	gezien	de	
tijd	die	we	nog	hebben	en	de	 snel	 toene-
mende	 vraag	 naar	 elektriciteit.	 Willen	 we	
onze	kinderen	een	leefbare	wereld	nalaten,	
dan	moeten	we	energie	ook	op	land	opwek-
ken,	dan	wordt	het	meer	eigen,	zeker	als	je	
er	ook	nog	een	aandeel	in	kunt	nemen.	Als	
eigenaar	van	drie	van	de	vier	windmolens	en	
een	van	de	grootste	werkgevers	in	‘s-Herto-
genbosch,	geeft	Heineken	het	goede	voor-
beeld	door	duurzame	energie	op	te	wekken	
voor	 de	 eigen	 productie.	 BCTN,	 Barten	 en	
de	fam.	Pennings	participeren	mede;	BCTN	
vaart	 nu	 nog	 met	 twee	 dieselelektrisch	
aangedreven	 containerschepen	 op	 ‘s-Her-
togenbosch.	Deze	schepen	zijn	al	uitgerust	
om	elektrisch	te	kunnen	gaan	varen	als	de	
molens	draaien.”

De	achtertuin
Rob:	“Hoe	dichterbij	 je	woont,	hoe	meer	je	
de	nadelen	gaat	zien.	Bij	Windmolenpark	De	
Rietvelden	 is	 de	 afstand	 tot	 de	 woningen	
wel	 bijzonder	 klein.	 Ook	 de	 wijze	 waarop	
een	 en	 ander	 is	 doorgedrukt,	 roept	 de	
nodige	weerstand	op.	Dus	staan	gemeente	
en	tegenstanders	in	hun	conflict	uiteindelijk,	
zoals	het	betaamt,	voor	de	rechter.	Het	ware	
verstandiger	zo’n	rechtszaak	te	voorkomen,	
maar	ja.	Nu	gaat	het	ten	koste	van	het	ver-

trouwen	in	de	lokale	overheid	en	dat	is	niet	
handig.	Als	weliswaar	schrale	troost,	kan	 ik	
zeggen	dat	elke	ingreep	in	de	landinrichting	
zijn	eigen	bezwaren	kent.	Al	eens	een	in	het	
landschap	 passende	 kolencentrale	 gezien,	
of	een	snelweg	die	de	natuurlijke	omgeving	
niet	verpest?	We	zijn	zo	gewend	aan	fijnstof,	
herrie	en	stank,	we	zien,	ruiken	en	horen	het	
niet	meer.”

Weerstand	loont
Gebleken	 is	 dat	 weerstand	 bieden	 moei-
zaam,	doch	niet	zinloos	is.	De	gemeente	zag	
zich	al	genoodzaakt	de	gehanteerde	afstand	
tot	 woningen	 van	 300	 naar	 1000	meter	 te	
brengen.	 Rob:	 ”Ik	 moedig	 tegenstanders	
aan	actie	te	blijven	voeren:	voor	normering	
en	erkenning	van	de	nadelen	van	de	wind-
molens.	 Voor	 tegemoetkoming	 indien	 het	
huis	in	waarde	daalt.	Voor	verlaging	van	de	
onroerendzaakbelasting.	Voor	een	fonds	ter	
bekostiging	 van	 windmolengerelateerde	
ziekteklachten,	 behandeling	 en	 onderzoe-
ken.	 Voor	 het	 meeprofiteren	 van	 omwo-
nenden,	geef	hen	een	deel	van	de	subsidie	
of	gratis,	belastingvrije,	aandelen.	Voor	het	
serieus	nemen	van	geluidsoverlast.	
Het	windpark	heeft	een	bescheiden	omge-
vingsfonds,	in	eerste	instantie	bedoeld	voor	
het	gebied	binnen	1775	meter	van	de	wind-
molens.	Maak	er	gebruik	van.”

Geen CO2 uitstoot, schoon, oneindig

Foto: Kinderdijk door Malis, Public domain, via Wikimedia Commons
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Op	zondag	18	juli	jl.	werd	het	60-jarig	pries-
terjubileum	 van	 pastor	 Xaveer	 van	 der	
Spank	 gevierd.	 In	 een	 sfeervolle	 eucharis-
tieviering,	met	 als	 voorgangers	de	 jubilaris	
en	 abt	 Denis	 Hendrickx,	 met	 veel	 familie	
en	vaste	kerkgangers,	werd	 in	een	 inspire-
rende	overweging	van	de	abt,	stilgestaan	bij	
de	afgelopen	60	jaar.	Na	de	viering	werden	

de	aanwezigen	uitgenodigd	om	de	jubilaris	
te	 feliciteren	 in	de	gezellige,	zonovergoten	
pastorietuin.	
Om	 14.00	 uur	 volgde	 er	 een	 receptie	 voor	
niet-kerkgangers.	 Velen	 hadden	de	moeite	
genomen	 om	 naar	 Bokhoven	 te	 komen.	
Relaties	uit	de	vroegere	werkomgeving	van	
Xaveer,	 collega	 priesters	 en	 diakens,	 vele	

Jubileum pastor Van der Spank
familieleden	en	mensen	uit	de	verre	omge-
ving.	De	dag	werd	afgesloten	met	een	privé	
samenzijn	 bij	 Xaveer	 thuis.	 Al	 met	 al	 een	
zeer	geslaagde	dag,	al	werd	de	afwezigheid	
van	huisgenote	Mien	 (ze	heeft	een	slechte	
gezondheid	 en	 was	 niet	 in	 staat	 om	 naar	
Bokhoven	 te	 komen)	 als	 een	 groot	 gemis	
ervaren.		

In	1981	is	onder	andere	Annie	Kraaijkamp	begonnen	met	het	opzet-
ten	van	de	lokale	Zonnebloemafdeling	Engelen/Bokhoven.	Dit	jaar	
dus	40	jaar	gelden.	Tijdens	een	gezellige	lunch	op	woensdag	28	juli	
jl.	in	De	Engelenburcht	werd	dit	jubileum	gevierd	en	Annie	feestelijk	
in	 het	 zonnetje	 gezet	 en	 geëerd	met	 een	 gouden	 Zonnebloem-
speld.	Gedurende	die	afgelopen	jaren	was	ze,	naast	al	haar	andere	
vrijwilligerswerk	 in	Engelen,	 steeds	volop	actief	 voor	de	 jaarlijkse	
bootreis,	de	lotenverkoop,	de	bezoekjes	en	de	leuke	attenties	voor	
de	plaatselijke	leden	van	De	Zonnebloem.	In	de	volgende	editie	van	
De	Tweeterp	komen	we	hierop	terug	met	een	interview.	

Jubileum Zonnebloem

Annie Kraaykamp (links) krijgt de gouden speld.  

Vrijwilliger Els Jongejans speldt hem op.

In	het	gebied	 tussen	Bokhoven	en	Vlijmen	
wordt	druk	gewerkt	aan	een	nieuwe	brand-
stofleiding	van	Defensie	voor	het	transport	
van	 kerosine	 naar	 de	 militaire	 vliegvelden	
in	 onder	 andere	 Eindhoven,	 Gilze	 Rijen	 en	
Volkel.	Doordat	het	gedeelte	onder	de	Maas	
vervangen	moest	worden,	 is	gelijk	de	 loop	
van	de	leiding	wat	verlegd.	Deze	liep	voor-
heen	 onder	 Bokhoven	 door	 en	 onder	 een	
nieuw	geplande	afslag	in	de	A59.	

Nieuwe brandstofleiding
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“De start van een traditie was gemaakt” 
In gesprek met Tineke Kaal over Driekoningen-zingen
Alisa Lalicic 

U herinnert het zich misschien nog wel, 
Driekoningen-zingen. Een traditie die 45 
jaar in Engelen heeft bestaan, voor en 
door Engelenaren. Alles wat zich in deze 
45 jaar heeft afgespeeld, heeft Tineke 
Kaal (voorzitter) gebundeld in een boek-
werk. De Tweeterp werd ingeschakeld 
voor een interview over de totstandko-
ming van het boek en een korte terugblik 
op Driekoningen-zingen.	

Hoe	het	ooit	begon	
Het	 is	 1972	als	Christien	Marjot	aan	Tineke	
Kaal	 vertelt	 over	 Driekoningen-zingen	 in	
Vught.	 “Ik	 kende	het	al	wel,	 zoiets	hadden	
we	in	Tilburg	(waar	Tineke	opgroeide)	ook.	
Het	 leek	 ons	 een	 goed	 idee	 om	 dit	 naar	
Engelen	 te	brengen.	De	eerste	 contactper-
soon	 was	 mijn	 zusje	 in	 Tanzania,	 waar	 de	
kinderen	 geld	 voor	 zouden	 ophalen.	 Het	
waren	onze	eigen	kinderen	die	we	langs	de	
deuren	 stuurden,	 verkleed	 als	 koningen	 in	
oude	gordijnen”,	zegt	ze	lachend.	“De	start	
van	een	traditie	was	gemaakt.”

Boekfragment: 1972, Tanzania. “Voor de aller-
eerste keer georganiseerd voor dhr. en mevr. 
Dolmans van Oosterhout, Sumve Tanzania. 
Ze zijn beiden werkzaam als arts in dat zie-
kenhuisje en willen ’t geld graag besteden 
aan wat schommels en wippen vóór ’t zieken-
huis zodat de kinderen die aan de beterende 
hand zijn, buiten kunnen spelen.”

Wat	is	Driekoningen-zingen?	
Op	 6	 januari	 gingen	 de	 kinderen	 langs	 de	
deuren,	al	 liederen	zingend,	om	geld	op	te	
halen	 voor	 het	 goede	 doel.	 Ieder	 jaar	was	
er	 een	 nieuwe	 actie;	 een	 ziekenhuis	 zon-
der	 apparatuur,	 een	 kindertehuis	 zonder	
wasmachines,	 een	 school	 zonder	 tafels	 of	
sportartikelen.	De	contacten	met	de	derde-
wereldlanden	kwamen	altijd	vanuit	Engelen.	

Boekfragment: 1975, Port au Prince. “De jeugd 
hier houdt van spel en sport. Als jullie zin 
hebben kunnen jullie zorgen voor wat sport- 
en spel materiaal. ’n Bal kunnen de kinderen 
hier nauwelijks kopen: dat zit er thuis niet in. 
Weet je hoe ze hier voetballen? Met een oude 
sok of doek die ze opvullen en ‘rond’ maken.” 
~ Henk Kaal

Tevens	 was	 het	 doel	 dat	 de	 kinderen	 uit	
Engelen	 zich	 ervan	 bewust	 werden	 dat	 er	
kinderen	 zijn,	 die	 het	 minder	 hebben	 dan	
zij;	kinderen	uit	de	derdewereld.	Het	comité,	
een	 wisselende	 samenstelling	 van	 vrijwilli-
gers	uit	Engelen,	zorgde	voor	de	complete	
organisatie.	

Boekfragment: 1989. We zijn weer 120 kin-
deren kwijtgeraakt omdat ze hun school-
geld, 22,60 per jaar, niet konden betalen. 
Maar in september beginnen we weer. Het 
zijn gewoonlijk de kleintjes die het slachtof-
fer worden ‘want die weten toch nog niets’. 
Onwetendheid.” ~ Catholic Mission Balkum-
bat

Tijdreizen
Het	is	meer	dan	alleen	een	boek	vol	prach-
tige	brieven,	foto’s,	uitnodigingen,	artikelen	
van	verschillende	kranten.	Voor	even	ben	je	
terug	in	de	tijd.	Tineke:	“Het	begon	ooit	als	
‘gewoon	iets	doen	voor	iemand	anders’	en	
het	groeide	uit	tot	een	begrip	in	Engelen.	In	
de	hoogtijdagen	gingen	ruim	honderd	kin-
deren	langs	de	deuren.	Door	de	jaren	heen	
is	veel	geld	opgehaald.	Door	de	directe	con-
tacten	 met	 de	 Engelenaren	 ging	 het	 geld	
rechtstreeks	naar	de	plek	van	bestemming.	
Gebaseerd	 op	 vertrouwen	 en	 respect	 voor	
elkaar.”

Boekfragment: 1998, Congo. “Wanneer jul-
lie deze regels lezen, zit ik al in Kinshasa, de 
hoofdstad van Congo. Daar koop ik de lees-
boekjes voor de bibliotheek van onze school. 
Dat zullen er heel veel zijn, want met de 
ƒ1936,- die jullie op Driekoningenavond bij-
een gezongen hebben, kun je heel wat boek-
jes kopen.” ~ Frans Kwik

Herinnering	die	blijft
In	januari	2022	is	het	exact	vijftig	jaar	gele-
den	dat	Driekoningen-zingen	begon.	Helaas	
is	 in	2017	besloten	om	deze	goede	doelen	
actie	 te	 beëindigen.	 “Er	 waren	 te	 weinig	
kinderen	om	het	voort	te	zetten.	Dan	moet	
je	 het	 niet	meer	 proberen.”	 Tineke	 bladert	
door	 het	 boekwerk;	 er	 komen	mooie	 her-
inneringen	op.	 “Het	was	de	druppel	op	de	
gloeiende	plaat.	Al	het	geld	van	die	dagen	
is	 goed	 terecht	 gekomen.	 Samen	met	 het	
comité	hebben	we	jarenlang	een	traditie	in	
stand	gehouden.	Het	boek	 is	een	herinne-
ring	aan	die	tijd.”

Zelf	lezen!
Nieuwsgierig	 geworden	 naar	 het	 prach-
tige	boekwerk	van	Tineke?	Rob	van	Linden,	
Angrisa,	heeft	het	gedigitaliseerd!	
Scan	 de	 QR-code	 of	 vind	 het	 via	 www.
angrisa.nl.

Voor dit interview werd gebruik gemaakt 
van de huiskamer van de pastorie, waarvoor 
dank.  

Alisa Lalicic in gesprek met Tineke Kaal (l) en Rob van Linden (r).



                                     

Onze werkzaamheden: 

✓ Dakbedekking 

✓ Zinkwerk 

✓ Dakrenovatie 

✓ Dak onderhoud 

✓ Lekkages 

✓ Stormschades 

✓ Dakgoten reinigen 

✓ Dakgoten repareren 

✓ Schoorsteenonderhoud 

✓ Nokvorstenrenovatie 
 
Heeft u een lekkage geconstateerd of heeft u stormschade? 
Bel ons op onze 24-uurslijn, 7 dagen per week geopend 
Ook kunt u ons bellen voor een vrijblijvende offerte of gratis dak-inspectie met camera 
 

 
 
Contactgegevens 
 Heuvelstraat 1, 5221 AR, ’s-Hertogenbosch          
 073-8700163/06-14463408 
     www.dakspecialistbrabant.nl 
@     info@dakspecialistbrabant.nl 

Frank Croonen is het vertrouwde gezicht van GeWOON Makelaars. 
Geen poeha, ik ben gewoon mezelf en heb een vlijmscherpe blik op 
de huidige woningmarkt. Ik kom naar je toe: het huis dat je wil ver-
kopen of aankopen of dat getaxeerd moet worden. 
Want dáár gebeurt het!

Korte lijnen, open en duidelijke gesprekken, vooruit denken op de 
markmarktontwikkelingen en vooral; er zijn als het nodig is. 
Dus ook ’s avonds of in het weekend. 

Bel me en we maken een afspraak. 
GeWOON Makelaars : 073-642 21 63
Frank Croonen  : 06-46 08 74 84
Email    : info@gewoonmakelaars.nl
Adres    : Jan Mosmanslaan 61 ’s-Hertogenbosch

WWW.GEWOONMAKELAARS.NL

 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

✓ Dé fietsenmaker van Engelen 
✓ Voor al uw (elektrische) tweewielers 
✓ Gratis haal- en brengservice in Engelen 
✓ Kleine reparaties klaar terwijl u wacht 
✓ Servicepunt van fietsenwinkel.nl 
✓ Beoordeeld met een 9,7 

DDee  BBllooeemmeennddaaaall  55  
((IInndduussttrriieetteerrrreeiinn  DDee  VVuutttteerr)) 

55222211  EEBB,,  DDeenn  BBoosscchh 
008888  00112233  006600 

Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur 
info@fietsenmakerdenbosch.nl 
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René van der Hoeven

“Met	wat	ik	schrijf	is	het	precies	als	met	het	
Evangelie:	Men	dient	het	ernstig	 te	nemen	
maar	 niet	 al	 te	 letterlijk.”	 Dit	 vind	 ik	 wel	
een	 passend	 citaat	 van	 onze	 grote	 zelfbe-
noemde	 volksschrijver	Gerard	Reve	om	dit	
stukje	mee	aan	te	vangen.

U	weet	toch	dat	er	 in	Engelen	een	 literaire	
salon	 is	 en	dat	 iedereen	die	belangstelling	
heeft	voor	lezen	daar	welkom	is?	Reeds	drie-
maal	organiseerden	 Jos	 van	Heck	en	Carla	
Hartman,	onder	de	naam	Illiers	&	Combray,	
salons	 voor	 lezers	 en	 literatuurliefhebbers	
en	dat	met	een	stijgend	aantal	belangstel-
lenden.	De	Tweeterp	berichtte	hier	 al	 eens	
over.	En	toen	werd	het	stil.	Maar	…	

Mocht u van lezen houden

Om	maar	eens	met	dichter	Herman	Gorter	
te	 spreken:	 ”Een	 nieuwe	 lente,	 een	 nieuw	
geluid”.	 Dat	 die	 nieuwe	 lente	 in	 dit	 geval	
waarschijnlijk	pas	in	november	begint,	heeft	
alles	te	maken	met	het	virus	dat	de	literaire	
club	 er	 lange	 tijd	 van	 weerhield	 salon	 te	
houden.	Dat	viel	zwaar.	Echter,	thans	gloort	
er	enig	licht	aan	de	horizon.	De	plannen	zijn	
dan	ook	weer	van	de	plank	gehaald	en	hoe-
wel	de	wegen	van	het	virus	redelijk	ondoor-
grondelijk	 zijn,	 is	 er	 hoop	 op	 een	 salon	
komende	 november	 en	 januari.	 Het	 draait	
weer	om	thema’s,	 in	dit	geval	 literatuur	en	
familie	en	literatuur	en	natuur.	Verschillende	
sprekers	belichten	het	thema	op	hun	eigen	
wijze.	 Muzikale	 opluistering	 is	 niet	 uitge-

sloten.	 Napraten	 over	 het	 gebodene	 en	
van	 gedachten	 wisselen	 over	 boeken	 vor-
men	een	wezenlijk	onderdeel	van	het	pro-
gramma.	
De	Tweeterp	houdt	u	op	de	hoogte	van	de	
programmering.

René van der Hoeven

In	 de	 Dorpstraat	 is	 een	 deel	 van	 de	 vroe-
gere	 smidse	 verbouwd	 tot	 afhaalkeuken	
voor	 allerlei	 lekkers	 en	 vers	 eten.	 De	 zaak	
had	 al	 lang	 geopend	 moeten	 zijn,	 maar	
de	 vergunningverlening	 verliep	 moeizaam	
en	 toen	 kwam	covid.	 Twee	 augustus	 jl.	 zie	
ik	dat	de	zaak	geopend	 is,	binnen	maak	 ik	
kennis	met	 Jolanda	van	Uitert,	 eigenaresse	
en	 uitbaatster.	 De	 metamorfose	 van	 een	
klein	 rommelig	pandje	naar	een	professio-
nele	 afhaalkeuken	 heeft	 een	 hoop	 voeten	
in	de	aarde	gehad,	maar	geleid	tot	een	ver-
bazingwekkend	resultaat.	Efficiënt	ingericht,	
licht,	open,	kraakhelder	en	de	nodige,	vooral	
roestvaststalen,	apparatuur.	Aan	de	keuken	
zal	het	niet	liggen.

Jolanda:	“Ik	heb	altijd	in	de	horeca	gewerkt,	
in	broodjeszaken,	bij	feesten	en	partijen,	in	
cafés.”	 Ik	 ben	 meteen	 op	 m’n	 gemak.	 Op	
mijn	vraag	of	ze	een	stukje	in	De	Tweeterp	
wil,	 reageert	 ze	 enthousiast,	 schenkt	 heer-
lijke	koffie	en	steekt	spontaan	van	wal:	“De	
openingsdag	 was	 druk.	 Op	 zondag	 is	 de	
zaak	geopend	van	8.00	tot	13.00	uur,	maar	
ik	sloot	pas	om	18.00	uur.”	

Op	 het	 kleine	 terrasje	 voor	 de	 ingang,	
maar	ook	binnen	staat	een	tafeltje	met	wat	
stoelen,	waar	je	koffie	kunt	drinken	en	een	
broodje	 eten.	 Jolanda:	 “Vroeger	 troffen	 de	
dorpsbewoners	elkaar	bij	deze	 smederij,	 ik	
hoop	 dat	 Eeterij	 ’t	 Smidje	 ook	 die	 functie	

van	 ontmoetingsplek	 gaat	 krijgen.	 Aan	 de	
achterzijde	komt	dan	ook	nog	een	klein	ter-
ras	met	een	paar	tafeltjes	onder	de	parasol.”		

Jolanda	 is	 met	 haar	 eterij	 in	 het	 diepe	
gesprongen.	 “Na	 al	 die	 jaren	 horeca	wilde	
ik	 iets	 voor	 mezelf	 beginnen.	 Toen	 deze	
ruimte	vrij	kwam,	zag	ik	mijn	kans.	Ik	maak	
waarvan	 ik	denk:	dat	vind	 ik	 lekker.	Vraagt	
iemand	naar	iets	bijzonders,	en	denk	ik	dat	
ik	 het	 kan	maken,	 dan	doe	 ik	 dat	 ook.	De	

Vers gemaakt met liefde en passie
EETERIJ ’t SMIDJE geopend per 1 augustus

daghap	en	soep	wisselen	dagelijks,	brood-
jes	en	salades	zijn	wat	constanter,	maar	ook	
elke	dag	vers.”		

Openingstijden:	 dagelijks	 van	 10	 tot	 20.00	
uur,	‘s	zondags	van	8.00	tot	13.00	uur.
tel	0657634968
Meer	 info:	 www.eterijhetsmidje.nl	 of	 loop	
eens	binnen.



Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl
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Claassen Psychosociaal Adviesbureau
 Heuvel 18, 5221 AP, Engelen

info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

“In mijn werk ga ik aan de slag
met mensen die ik echt kan helpen
op een manier die bij mij en bij
mijn cliënten past. Vanuit mijn eigen
enthousiasme voor het vak, vanuit
een betrokkenheid met én oprechte
interesse in mensen.
Waarom? Omdat iedereen recht heeft
op een fijn leven.”

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Bel nu voor een 
kennismakingsafspraak

 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk
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PAROCHIE ST. LAMBERTUS

NIEUWE KIJK OP KERK ZIJN
Aan	de	hand	van	zes	levensvragen	wil	Parochie	St.	Lambertus,	met	zorg	en	aandacht	
voor	elkaar,	de	verbinding	tussen	geloof	en	maatschappij	voor	iedereen	zichtbaar	maken.	

Graaf	van	Solmsweg	75
5221	BM	Engelen
Tel.	073	631	12	16
www.parochie-engelen.nl
IBAN	NL04RABO	0121	9076	43
secretariaat@parochie-engelen.nl	
Het	secretariaat	is	bereikbaar	op:
maandag	van	9.00	tot	12.00	uur.

ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Zo	22	aug
10.00	uur	

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Joosten
T.i.v. Tonnie ter Ellen - Hen-
driks, Coby Mimpen - van de 
Griend

Zo	29	aug
10.00	uur

Woord- en communievie-
ring door onze werkgroep 
T.i.v Gré Pardoel – van Dijk, 
Koos Roozen – van de Heuvel, 
Corné Roest. 
Er	is	een	extra	collecte	voor	
de	MIVA

Zo	5	sept	
10.00	uur

Woord- en communievie-
ring door diaken Wim van 
Herwijnen
T.i.v. Ans Bindels

Zo	12	sept
10.00	uur

Zieken- en ouderenzondag  
oecumenische viering 
T.i.v. Jan Cornelissen, Coby 
Mimpen - van de Griend

Zo	19	sept
10.00	uur

Woord- en communievie-
ring door onze werkgroep
T.i.v. Tonnie ter Ellen - Hen-
driks

Livestreams in coronatijd
We	 hopen	 onze	 parochie	 zo	 veilig	 moge-
lijk	door	de	coronacrisis	heen	te	loodsen	en	
zullen	ons	houden	aan	alle	geldende	regels		
met	 maximaal	 47	 personen	 per	 viering	 en	
1,5	m	afstand	houden.	We	zijn	altijd	telefo-
nisch	bereikbaar	om	u	bij	vragen	op	weg	te	
helpen.	De	coronamaatregelen	kunnen	nog	
veranderen.	 Houd	 vooral	 in	 deze	 tijd	 onze	
website	 www.parochie-engelen.nl	 regel-
matig	 in	de	gaten.	Daarop	staat	de	actuele	
situatie	 steeds	 vermeld.	 Verder	 vindt	 u	 op	
de	website	de	 link	naar	 livestreams	van	de	
vieringen.

Het	 haalbaarheidsonderzoek,	 gesubsidi-
eerd	door	de	Gemeente	 ‘s-Hertogenbosch	
en	 de	 Provincie	 Noord-Brabant	 en	 uitge-
voerd	 door	 architectenbureau	 Moons	 uit	
Waalwijk,	is	al	aardig	op	weg.	In	dit	onder-
zoek	wordt	gekeken	hoe	we	als	parochie	en	
dorpsgemeenschap	ook	in	de	toekomst	het	
best	met	kerk	en	pastorie	kunnen	omgaan,	
ondanks	 de	 vermindering	 van	 het	 aantal	
kerkbezoekers	 en	 de	 financiële	 middelen.	

Op	 28	 en	 29	 augustus	 vindt	 de	 jaarlijkse	
MIVA-collecte	 plaats	 in	 de	 katholieke	 ker-
ken.	 Dit	 jaar	 vraagt	 MIVA	 aandacht	 voor	
het	 bereikbaar	 maken	 van	 medische	 zorg	
in	Kenia.	In	het	bijzonder	voor	Pionier	Dun-
can.	 Hij	 werkt	 in	 een	 gezondheidscentrum	
in	 Kajiado,	 Kenia.	 Het	 is	 opgezet	 in	 1979	
om	 kinderen	met	 een	 handicap	 te	 helpen.	
Inmiddels	 is	 het	 uitgegroeid	 tot	 een	 cen-

MIVA-collecte

Haalbaarheidsonderzoek 
Er	worden	vier	verschillende	scenario’s	uit-
gewerkt,	 van	 sociaal-cultureel	 met	 wonen	
tot	 geheel	 commercieel.	 Van	 elke	 scenario	
wordt	de	financiële	haalbaarheid	doorgere-
kend.	
Het	 kerkbestuur	 heeft	 de	 intentie	 om	 een	
gedeelte	 van	 het	 kerkgebouw	 te	 blijven	
behouden	 voor	 de	 eredienst,	 ruimte	 te	
scheppen	voor	ontmoeting	en	de	organisa-
tie	van	de	parochie.

Op	 zondag	 12	 september	 vieren	 we	 zie-
ken/ouderendag	tijdens	een	oecumenische	
viering	 in	 onze	 kerk.	 De	 ziekendag	 komt	
tot	 stand	 door	 de	 samenwerking	 tussen	
de	 Protestantse	 kerk	 Engelen	 en	 parochie	
St.	 Lambertus.	Dominee	Marloes	Meijer	 en	
Tineke	Kaal	zullen	voorgaan	in	deze	viering.	

Na	afloop	zal	er,	zoals	gebruikelijk,	door	de	
bezoekgroep	van	beide	kerken,	een	attentie	
bij	zieken	en	senioren	worden	bezorgd.	We	
hopen	dat	 het	weer	 en	 corona	het	 toelaat	
om	weer	gezamenlijk	koffie	of	thee	te	drin-
ken	 op	 het	 kerkplein.	 Aanmelden	 voor	 de	
viering	is	niet	nodig.

Zieken- en ouderenzondag

trum	met	een	kliniek	en	een	school.	Duncan	
wil	het	centrum	de	komende	twee	jaar	ver-
dubbelen,	om	nog	meer	mensen	te	kunnen	
helpen.	Een	auto	is	daarbij	onmisbaar.	

U	 kunt	MIVA	helpen	door	 een	gift	 over	 te	
maken	op	NL42INGB0000002950	ten	name	
van	 MIVA	 of	 royaal	 meedoen	 tijdens	 de	
kerkcollecte	op	zondag	29	augustus.



De	Kerkhof	3,	5221	AJ	Engelen	
www.kerk-engelen.nl

Predikant: ds.	 Marloes	 Meijer	 -	 predi-
kant@kerk-engelen.nl
Telefonisch	spreekuur:	06	365	019	73
ma	9.00	tot	10.00	uur	
wo	18.30	tot	19.30	uur
De	 uren	 daaromheen	 is	 zij	 wisselend	
bereikbaar.
Scriba:	Jenno	Schulp
E-mail:	scriba@kerk-engelen.nl

PROTESTANTSE KERK ENGELEN

Zo	22	aug Geen	dienst

Zo	29	aug
10.30	uur

Drs.	Peter	de	Koning

Zo	5	sept
10.30	uur

Ds.	Marloes	Meijer

Zo	12	sept
10.00 uur

Zieken- en ouderenzondag	
Oecumenische	dienst	in		
St.	Lambertuskerk	met		
ds.	Marloes	Meijer

Zo	19	sept
10.30	uur

Joop	Lankhaar

Om	 een	 dienst	 te	 kunnen	 bijwonen	 moet	
u	 zich	 van	 tevoren	 aanmelden	 via	 aan-
melding@kerk-engelen.nl	 (graag	 vermel-
den	 met	 hoeveel	 personen	 u	 wilt	 komen,	
of	 u	 tot	 hetzelfde	 huishouden	 behoort	 en	
voor	 welke	 dienst	 u	 zich	 wilt	 aanmelden)	
of	 telefonisch	 bij	 scriba	 Jenno	 Schulp	 op	
06-28106107.	 Enkele	 dagen	 voorafgaande	
aan	de	dienst	ontvangt	u	nadere	informatie.

Elke	 woensdag	 van	 13.30	 –	 15.00	 uur	 is	
de	 Oude	 Lambertus	 open	 voor	 een	 goed	
gesprek	of	juist	voor	stilte.	Er	zijn	tijdschrif-
ten	 te	 lezen	en	boeken	 te	 leen.	 Een	kopje	
koffie	 of	 thee	 wordt	 met	 liefde	 voor	 je	
gezet.	 Loop	 binnen	 (met	 mondkapje)	 en	
weet	je	welkom!

Open kerk

Deze	 zomerperiode	 collecteert	 de	 Protes-
tantse	Gemeente	Engelen	(digitaal	en	in	de	
diensten)	voor	‘De	vrienden	van	het	inloop-
schip’	in	’s	Hertogenbosch.	Zelf	schrijven	zij	
op	de	website:

“Wij willen de daklozen een leefbare en hui-
selijke omgeving bieden. Zo lang als nodig, zo 
kort als mogelijk. Deze mensen hebben over 
het algemeen begeleiding nodig bij adminis-
tratie, financiën, inkomen, huisvesting, werk 
en gezondheid. Onderdelen in de begelei-
dingsplannen zijn ontwikkeling van persoon-
lijke- en woonvaardigheden en het stabilise-
ren en normaliseren van het leven. Voor deze 
groep is het Inloopschip 24 uur per dag open. 
Zij moeten zich ’s ochtends inschrijven voor 
een slaapplaats. Zij worden actief ingezet in 
de organisatie van de opvang; gastheerschap, 

hulp bij onderhoud van de leefomgeving, hel-
pen bij kookactiviteiten. Voor de thuislozen 
richten wij ons op begeleiding en ondersteu-
ning. Deze begeleiding is gericht op zinvolle 
dagbesteding en herstel van sociale contac-
ten. Er is gratis koffie en thee beschikbaar.”

Vanuit	onze	kerk	en	de	kerk	in	’s-Hertogen-
bosch	zijn	er	directe	contacten	met	de	stich-
ting.	Onze	ervaring	 is	dan	ook	dat	uw	bij-
drage	goed	terecht	komt	en	direct	besteed	
wordt	aan	de	mensen	die	dat	nodig	hebben.

Helpt	 u	 mee?	 Uw	 bijdrage	 is	 welkom	 op	
NL23	RABO	0121	9151	58	t.n.v.	Diaconie	Pro-
testantse	Gemeente	Engelen,	onder	vermel-
ding	van	Inloopschip.	Van	harte	aanbevolen	
en	alvast	hartelijk	dank!

Inloopschip ’s Hertogenbosch

Vanaf	half	juli	2021	wordt	er	kunst	geëxpo-
seerd	 in	 de	Oude	 Lambertus.	 Het	 initiatief	
komt	van	de	Vrienden	van	de	Oude	Lamber-
tus	en	is	bedoeld	om	de	schoonheid	van	het	
gebouw	te	versterken	en	op	die	manier	ook	
weer	meer	open	te	zijn	naar	de	omgeving	en	
potentiële	bezoekers.	Het	plan	is	om	regel-
matig	te	wisselen	en	lokale	kunstenaars	uit	
te	 nodigen	 om	 te	 exposeren.	 Te	 beginnen	
in	 de	 kring	 van	 de	 Vrienden	 van	 de	Oude	
Lambertus	en	inwoners	van	Engelen	en	Bok-
hoven.

Thema	
Het	Thema	van	zomer	2021	tot	zomer	2022	
is	 ‘Natuur	 als	 Inspiratiebron	 voor	 schilder-
kunst’.	 	Kunst	vanuit	het	principe	‘oefening	
baart	kunst’.		

Huidige	tentoonstelling	
Schilderijen,	door	Han	Wijns,	gemaakt	in	de	
coronaperiode,	met	als	thema	‘Natuur	uit	de	
Tuin’.	Vruchten	van	de	natuur,	de	sterappel,	
de	kweepeer	en	druiven.	Daarnaast	de	tuin	
en	 een	 beeld	 van	 het	 landschap.	 Kortom	
impressies,	met	een	techniek	die	voorkomt	

Kunst in de Oude Lambertus

uit	 een	 pointillistische	manier	 van	 schilde-
ren,	met	acryl	op	papier.		

Voor	nadere	informatie:	Han	Wijns	of	Carina	
Harms.	E-mail:	han.wijns@develop2create.nl
of	charms@planet.nl																		

≈≈heuvel t jes≈≈

Onlangs	heb	ik	kennis	gemaakt	met	‘geo-
cachen’	en	ik	vraag	me	af	of	er	in	Enge-
len/Bokhoven	 enthousiaste	 geocachers	
zijn,	met	wie	ik	eens	mee	mag	lopen	om	
zo	‘de	kneepjes	van	het	vak’	te	leren.	Mail	
of	bel	me	svp	cbrinkhoff@kpnmail.nl	of	
06	36154666
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Graaf	Engelbertstraat,	Bokhoven
Tel.	06	460	346	24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
IBAN	NL87RABO0121908283
t.n.v.	Parochie	H.	Antonius	Abt	Bokhoven

Alle	vieringen	beginnen	om	11.15	uur	tenzij	
anders	aangegeven.	

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

Zo	22	aug Viering	met	orgelbegeleiding
Voor een bijzondere intentie

Zo	29	aug Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Jan Zetz, Joke 
Godschalk-Endstra, Marco 
Jehoel

Bedevaartvieringen in september
Bij	goed	weer	worden	de	vieringen	op	
gepaste	afstand	in	de	tuin	van	de	pastorie	
gehouden	en	bij	slecht	weer	in	de	kerk.

Zo	5	sept Viering	met	muzikale	onder-
steuning	van	AMDG	uit	Cu-
lemborg	en	orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil 
en overleden ouders en  
Anouschka Jansen

Zo	12	sept Viering	met	muzikale	onder-
steuning	van	het	dameskoor	
uit	Bokhoven		en	orgelbege-
leiding
Intenties voor Fred Leenae-
rs, Maria van Heijningen, 
overleden leden fam. Masraff, 
Anneke Branten en Jo en Mien 
Vugts-Brekelmans

Zo	19	sept Viering	met	muzikale	onder-
steuning	van	Soli	Deo	Gloria	
uit	Wijchen	en	orgelbegelei-
ding
Intenties voor An Weijts en 
Guido van de Griendt

Rob	Domisse	is	de	vaste	organist	en	dirigent	
van	het	dameskoor	uit	Bokhoven.
Wij	hopen	er	mooie	vieringen	van	te	maken	
al	is	het	in	deze	coronatijd	moeilijk	te	voor-
spellen.

De	 septembermaand	 staat	 in	 Bokhoven	 in	
het	 teken	 van	 de	 bedevaart	 op	 Sint	 Cor-
nelius.	 Er	 is	 elke	 zondag	 een	 eucharistie-
viering	om	 11.15	uur.	Als	het	weer	goed	 is,	
vindt	deze	plaats	 in	de	pastorietuin	 achter	
de	 kerk.	 Er	 wordt	 gezorgd	 voor	 passende	
muzikale	ondersteuning.	Op	de	laatste	zon-
dag	van	 september	maakt	het	Gilde	O.L.V.	
Schuts	uit	Elshout	zijn	opwachting	met	een	
kleine	afvaardiging.	
De	 zitplaatsen	 zijn	 op	 voldoende	 afstand.	
Hierdoor	kunnen	er	ruim	100	personen	zit-
ten	in	de	tuin.	Bij	slecht	weer	wijken	we	uit	
naar	 de	 kerk;	 maar	 daar	 zijn	 maar	 35	 zit-
plaatsen.	

In	februari	1839	had	de	toenmalige	pastoor	
van	Bokhoven	van	pater	Jezuïet	Wolff	uit	Nij-
megen,	enkele	stukken	beenderen	van	paus	
en	martelaar	Cornelius,	uit	de	derde	eeuw	na	
Christus,	ontvangen.	Hij	vroeg	destijds,	voor	
de	 verering	 van	 deze	 relikwieën,	 toestem-
ming	aan,	die	hem	door	paus	Gregorius	XVI	
in	 augustus	 werd	 gegeven.	 Direct	 daarna	
werd	 al	 in	 september	 de	 eerste	 bedevaart	

Bedevaartvieringen in Bokhoven

georganiseerd.	 Cornelius	werd	 vooral	 aan-
geroepen	tegen	stuipen	en	vallende	ziekten,	
maar	 hij	 gold	 ook	 als	 beschermer	 van	 het	
vee.	Cornelius	is	afgeleid	van		‘cornu’	en	dat	
is	ook	de	benaming	voor	‘hoorn’.

Op	zaterdag	7	augustus	is	in	de	leeftijd	van	
83	jaar	Mien	de	Greef	overleden.	
Zij	was	de	huisgenote	van	pastor	Xaveer	v.d.	
Spank	 en	 40	 jaar	 zijn	 steun	 en	 toeverlaat.	
Ook	was	Mien	al	die	 jaren	bijzonder	actief	
als	 vrijwilligster	 voor	 de	 parochie	 en	 in	 de	
kerk.
Op	vrijdag	13	augustus	was	de	uitvaartvie-
ring	in	de	kerk	van	Bokhoven,	waarna	ze	is	
begraven	op	het	kerkhof	naast	de	kerk.	Dat	
ze	moge	ruste	in	vrede.

Mien de Greef overleden
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Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

Niet  lekker in je vel, (onverklaarbare) klachten en/of pijn? 
Energetische therapie brengt rust en balans in het lichaam. 
Activeert het zelfherstellend vermogen, vermindert pijn en geeft 
inzichten. 
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Enkele	dagen	na	de	enorme	wateroverlast	in	
Zuid-Limburg	met	veel	leed	en	schade	voor	
de	bewoners,	was	ook	het	waterpeil	van	de	
Maas	 bij	 Bokhoven	 bijna	 tot	 een	 record-
hoogte	van	ruim	4	meter	boven	NAP	geste-
gen.	Gewoonlijk	 is	er	tussen	de	dijk	en	het	
water	nog	een	royale	strook	grasland	waar	
vaak	schapen	lopen.	Nu	stond	het	water	echt	
helemaal	tot	aan	de	dijk.	Ook	het	waterpeil	

Hoge waterstand
in	de	Dieze	stond	veel	hoger	dan	normaal.	
Uit	voorzorg	werd	op	zondag	18	juli	de	sluis	
gesloten	en	werden	er	voor	de	sluisdeuren	
aan	 de	 zijde	 van	 de	 Maas	 extra	 schotten	
geplaatst.	 Ook	 de	 spuisluis	 bij	 Crèvecoeur	
was	dicht.	In	verband	met	de	dijkinspecties	
werden	de	Graaf	van	Solmsweg	en	de	Maas-
dijk	afgesloten	voor	gemotoriseerd	verkeer.	
De	mini-camping	aan	de	Maas	in	Bokhoven	

moest	worden	ontruimd	en	gesloten.	Door-
dat	Rijkswaterstaat	de	Maasdijk	een	aantal	
jaren	geleden	heeft	verstevigd	en	verhoogd	
werden	onze	dorpen	gelukkig	gespaard	van	
natte	voeten.
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Eerder	had	Engelen	wel	echt	te	maken	met	
wateroverlast.	In	januari	1926	staan	de	pol-
ders	bij	Engelen	en	Bokhoven	onder	water.	
Onder	aan	de	Dorpstraat,	tegenover	waar	nu	
de	school	is,	kun	je	pootjebaden	tot	voorbij	
de	boerderij	 van	Kusters	 (huisnummer	29).	
Ook	toen	was	overvloedige	regenval,	maar	
ook	de	afvoer	van	gesmolten	sneeuwwater,	
de	oorzaak.	Op	30	december	trad	de	Beerse	
overlaat	in	werking;	op	4	januari	volgden	de	
overlaten	in	de	linker-	en	rechterdijk	aan	de	
Dieze	en	die	bij	Vlijmen	en	Bokhoven.	Van	
Cuijk	 tot	 Raamsdonksveer	 was	 sprake	 van	
verdronken	 land.	 In	een	krantenartikel	ver-
telde	een	verslaggever	dat	hij	mocht	mee-

varen	in	de	zeilboot	van	Jan	van	Swaay	van	
de	Bossche	houthandel.	Uit	zijn	beschrijving:	
"…	 de	 brede	Dieze	 als	 grote	 vaargeul	met	
ter	linkerzijde	een	onafzienbare	watervlakte,	
waar	slechts	de	hoogspanningskabels	der	P.	
N.	E.	M.	de	weg	naar	de	Langstraat	aandui-
den.	Onder	de	hoge	boog	aan	het	stoom-
gemaal	 (Boschveld	 en	 May)	 zeilen	 we	 de	
polder	 in.	Dan	ontplooit	zich	voor	ons	een	
tafereel	om	nooit	te	vergeten.	Water	en	nog	
eens	 water.	 De	 zeilboot	 doorklieft	 het,	 ter	
rechterzijde	 de	 Vlijmensche	 overlaat	 met	
daarachter	 den	 Vlijmenschen	 polder,	 links	
de	 Putten	 en	 de	Ham	met	 het	 donker	 sil-
houet	 der	 600-elsche	 brug	 (Moerputten-

Hoogwater

Oproep voor informatie
Angrisa	 legt	 de	 laatste	 hand	 aan	 een	
nieuw	boekje	over	de	oorlogsslachtoffers	
van	Engelen.	Mocht	u	nog	informatie	wil-
len	 delen	 die	 opgenomen	mag	worden	
in	 de	 nieuwe	 uitgave,	 dan	 kunt	 u	 deze	
per	e-mail	sturen	naar	info@angrisa.nl	of	
telefonisch	bij	 Frans	 Lucas	 073	 6312140.	
Ook	blijven	wij	zoeken	naar	foto’s	van	de	
slachtoffers	en	verhalen	over	de	gebeur-
tenissen	uit	de	oorlog.

Oude ansicht
Van	het	voormalige	pensionaat	aan	de	hui-
dige	 Graaf	 van	 Solmsweg	 zijn	 ontzettend	
veel	 ansichtkaarten	 uitgegeven,	 vaak	 in	
series	 van	 meer	 dan	 tien	 kaarten	 tegelijk.	
Het	 is	 daarom	onvermijdelijk	 dat	we	 af	 en	
toe	veel	op	elkaar	lijkende	kaarten	plaatsen,	
zij	het	uit	verschillende	perioden.	Deze	keer	
gaat	het	om	een	ansicht	uit	1922,	deel	uit-
makend	van	een	serie	van	twaalf.	Deze	serie	
was	een	opvolger	van	een	oudere	serie	uit	
1910.	 In	de	 tussentijd	was	het	 interieur	wat	
gemoderniseerd,	 en	 dat	 moest	 natuurlijk	
op	 de	 ansichtkaarten	 tot	 uiting	 worden	
gebracht.	 We	 zien	 hier	 het	 Interieur	 van	
de	 spreekkamer.	 De	 inrichting	 laat	 al	 zien	
dat	het	pensionaat	vooral	plaats	bood	aan	
dames	uit	de	betere	klasse.	Het	 thans	nog	
bestaande	gebouw	werd	in	1828	opgetrok-
ken.	 Van	 Mère	 Supérieure	 vernemen	 we	
wat	over	de	kosten:	“Het	kostgeld	is	175-00	
gulden	 nederlandsch	 ’s	 Jaars.	 Men	 betaalt	
ook	 ƒ	 3-00	 tot	 onderhoud	 eener	 Biblio-
theek;	ƒ	10-00	voor	de	Intrede;	ƒ	6-00	voor	

de	 Dienstboden;	 ƒ	 1-50	 voor	 het	 gebruik	
van	Borden,	Glazen,	enz.	en	ƒ	18-00	voor	de	
Wasch”.	 Voor	 de	 welgestelden	 ouders	 van	

brug).	 Dan	 gaat	 onze	 tocht	 naar	 Café	 de	
Vlijmensche	 Hut,	 dat	 we,	 even	 over	 den	
Vlijmenschen	 weg	 roeiend,	 een	 bezoek	
brengen.	 De	 bewoners	 konden	 zich	 goed	
schikken	 op	 hun	 geïsoleerde	 plek,	 zij	 het	
dan	 geforceerd,	 want	 was	 het	 café	 droog,	
de	kelder	bood	een	droevigen	aanblik.	Tot	
aan	den	rand	gevuld	met	water,	waarin	de	
drijvende	vaatjes	 rustig	 rondtoerden.	Onze	
tocht	gaat	nu	naar	Deuteren.	De	Helftheuvel	
staat	nog	plechtig	met	zijn	boomen	boven	
den	waterspiegel,	overigens	niets	dan	water	
en	de	boomen	van	den	Vlijmenschen	Weg,	
die	ons	een	juisten	koers	aangeven	op	deze	
onafzienbare	 watervlakte.	 De	 breede	 plas,	
die	 van	 Boschveld	 tot	 Vlijmen,	 Engelen	 en	
Bokhoven	een	eenorme	afmeting	aanneemt,	
heeft	echter	een	onvergetelijken	indruk	ach-
tergelaten."

de	pensionaires	was	dit	alles	uiteraard	geen	
probleem.	
Rob	Gruben,	info@angrisa.nl			
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doorlooptijd
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Uw woning 
verkopen?

Verkoop Aankoop

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

ONZE SERVICE

Gemiddeld worden huizen via ons in 2 maanden verkocht. Daarbij liggen de 

transactieprijzen boven het gemiddelde. We sluiten ook voor u graag een goede deal!

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 
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COFIT
Boerenerf 5a  • Kraanvogellaan 13a   Engelen  •  T 073 - 6312077  •  info@fysio-engelen.nl  •  www.fysio-engelen.nl

Ervaart u nog steeds klachten na het doormaken van een COVID-19 infectie? Fysiotherapeut Rob van Nuland, 
gespecialiseerd in longproblematiek; helpt u sneller te herstellen. En het wordt, na verwijzing door huisarts 
of specialist, vergoed vanuit de basisverzekering. Maak dus vandaag nog een afpraak!
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We willen kinderen laten wortelen d.m.v. kennis, vaardigheden en persoonlijkheids- 
ontwikkeling. Daarmee geven we ze vleugels die ze uit kunnen slaan in de wereld. 
Dat geven we vorm binnen een pedagogische school. De nadruk ligt dan op opvoeden, 
de samenhang en totale ontwikkeling van het kind op de gebieden van kennis, 
vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. Zodat ieder (h)erkend wordt, 
we uitgaan van verschillen, investeren in relatie en uitgaan van de kracht 
van het kind en de groep. De school werkt met drie verschillende stamgroepen.  
De vier pijlers van het Jenaplanonderwijs zijn: gesprek, spel, werk en viering.

 Door met elkaar te praten leren kinderen hun gedachten te verwoorden,  
 hun mening te vormen en kritisch naar de mening van een ander te luisteren. 

  We onderscheiden het leerspel, het creatieve spel, 
  het bewegingsspel en het vrije spel. 

 Het gaat om het aanleren, oefenen en gebruiken van vaardigheden 
 zoals lezen, taal, rekenen en oriëntatie op de wereld.

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

Wilt u meer weten over jenaplanonderwijs? Kom dan 
naar een informatieavond op een van onze prachtige 
locaties. Mail of bel voor de data: info@antoniusabt.nl 
of 073-85 11 200. Raadpleeg de website voor meer 
informatie: www.antoniusabt.nl.

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? 
Bel of mail voor een persoonlijk gesprek 
met een van onze locatieleiders.

Tot ziens op Antonius Abt Jenaplan Kindcentrum!
directeur Helma van Hoof /  
h.vanhoof@antoniusabt.nl
073 - 85 11 200 / www.antoniusabt.nl 



Video's, aftermovies en
livestreaming van je event of vergadering?

Zomaar een greep uit onze kernactiviteiten.

Wil je ons écht leren kennen?
Kijk dan op onze website.

WWW.STREAMPROVIDER.TV
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Heesterburgh
John Branderhorst

Tegen	de	bouwvakvakantie	was	er	een	spurt	
om	zaken	nog	af	te	ronden.	We	zien	dat	de	
omgeving	 langzamerhand	 zijn	 vorm	 gaat	
krijgen	en	dat	een	aantal	bewoners	al	driftig	
werkt	 in	 huis,	 de	 tuin	 aan	 te	 laten	 leggen,	
enz.	Opmerkelijk	is	dat	er	veel	vergunningen	
worden	 afgegeven	 voor	 uitbreiding/aan-
passing	van	de	woningen	en	het	 aanbren-
gen	van	dakkapellen.	
De	laatste	zes	woningen	worden	pas	na	de	
vakantie	 opgeleverd.	 De	 bestrating	 heeft	
ook	 aandacht	 en	 de	 toegang	 via	 de	 brug	
naar	het	complex	is	een	mooi	entree	gewor-
den.	Het	binnenplein,	als	ik	het	zo	mag	noe-
men,	 straalt	 een	 rustiek	 sfeertje	 uit	 en	 dat	
is	knap	ontworpen	en	gerealiseerd.	Vreemd	
genoeg	 vergelijk	 ik	 het	 spontaan	 met	 de	
binnenstad	 van	 Heusden.	 Ook	 de	 fictieve	
gracht	wordt	nu	uitgegraven	en	het	terrein	
ervoor	wordt	geëgaliseerd.	

Een	aandachtpunt	wordt	wel	dat	de	afslui-
ting	van	de	tuinen	aan	de	achterzijde	een-
vormig	 moeten	 worden.	 Dit	 is	 destijds	 bij	
de	ontwerp-beoordeling	onder	de	aandacht	
gebracht.	Voorkomen	moet	worden	dat	het	
een	rommelige	uitstraling	krijgt.	De	handha-
ving	komt	bij	de	gemeente	 te	 liggen,	aan-
gezien	 er	 geen	 VvE-organisatie	 is	 voor	 de	
woningen.	Voor	de	appartementen	is	dit	wel	
voorzien.

Nu	het	 torengebouw	zijn	kleed	heeft	 laten	
vallen	en	we	zien	wat	voor	moois	er	onder	
verborgen	 is	 gebleven,	 ontstaat	 bewon-
dering.	 Het	 is	 echt	 een	 eyecatcher.	 Vooral	
vanaf	 de	 dijk	 is	 het	 een	 prachtig	 gezicht.	
Door	 de	 bouwer	wordt	 dit	 ook	met	 enige	
trots	zo	benoemd.
De	 oplevering	 van	 het	 appartementen	 is	
opgeschoven	 naar	 november,	 aangezien,	
mede	 door	 de	 enorme	 landelijke	 bouwac-
tiviteiten,	de	aanlevering	van	materiaal	wat	

Op zaterdag 17 juli werd bij FC Engelen de afsluiting van het seizoen gevierd met een sport- en speldag voor de jeugd. Met verschillende luchtkussens en 

andere voetbal gerelateerde spelen kon de jeugd zich prima vermaken. In verband met corona was ’s morgens de jongste en ’s middags de wat oudere 

jeugd gepland. Soms speelde twee voetbalteams tegen elkaar, maar het ging vooral om het plezier en niet om de punten en de prijzen.

Speldag bij FC Engelen

stokt	en	daardoor	ook	de	planning	van	de	
onderaannemers	in	de	knel	raakt.	
Nu	even	rust	voor	de	bouwers	en	dan	kan,	
dit	 komende	 najaar,	 alles	 zijn	 definitieve	
vorm	krijgen.
Wel	 een	 nieuwtje	 is	 dat	 vanaf	 september	
alle	bewoonde	woningen	van	Heesterburgh	
worden	 voorzien	 van	 het	 dorpsblad	 De	
Tweeterp.	



Herkomst	naam	Zonneweide
Vroeger	heette	de	Zonneweide:	Scheidingstraat.	Die	naam	is	veranderd	in	1971,	toen	Engelen	bij	de	gemeente	’s-Hertogenbosch	ging	
behoren	…	daar	was	ook	al	een	Scheidingstraat.	De	bewoners	van	toen	hadden	inspraak	in	de	naamswijziging;	er	was	een	keuze:	Zonne-
weide	of	Eendenpoel.	Twee/derde	van	de	bewoners	koos	voor	Zonneweide,	zodat	in	de	bestuursraad-vergadering	van	6	december	1971	
het	besluit	werd	genomen	tot	wijziging	in	Zonneweide.
Bron:	Angrisa	Heemkundekring	Engelen

In	deze	rubriek	vertellen	kinderen	uit	Enge-
len,	Bokhoven	of	de	Haverleij	over	de	straat	
waar	ze	wonen	en	over	zichzelf.

Deze	maand	is	Noor Schuppen	uit	de	Zon-
neweide	in	Engelen	aan	het	woord.																																																																																	
Noor	is	9	jaar.	Zij	woont	hier	met	vader	Jus-
tin,	 moeder	 Femke	 en	 broer	 Timo.	 Verder	
wonen	hier	nog	een	aantal	huisdieren:	hond	
Disco,	kip	Pluisje,	twee	ratjes	Dodo	en	Tank,	
en	 een	 aantal	 vissen,	 die	 geen	 naam	 heb-
ben.	 Verder	 heeft	 Noor	 pony	 Sanne,	maar	
die	staat	op	stal	bij	opa	Jo.

Waar	 komt	 de	 straatnaam	 vandaan,	
denk	je?
Ik	denk	dat	de	zon	hier	heel	vaak	schijnt	of	
heeft	geschenen.

Cecile Brinkhoff

Wat	vind	je	leuk	in	de	buurt?
Hier	heeft	iedereen	een	heel	grote	tuin;	dat	
is	fijn	voor	de	huisdieren.	Ook	het	grasveld	
voor	is	heel	fijn;	fijn	om	te	spelen	en	te	voet-
ballen.

Waar	zit	je	op	school?
Noor	 gaat	 in	 september	 naar	 groep	 6	 op	
basisschool	De	Matrix.	Het	leukst	op	school	
vindt	zij	 knutselen,	Estafette	 lezen	en	gym.	
Rekenen,	 spelling	 en	 woordenschat	 vindt	
Noor	iets	minder.

Wat	doe	je	graag?
Noor	vindt	het	heel	 leuk	om	met	vriendin-
nen	te	spelen,	maar	ook	met	haar	huisdieren	
in	Engelen	en	bij	het	Engelermeer.	Wande-
len	met	haar	hond	en	paardrijden	doet	Noor	
heel	graag.

Mijn	lievelings-
eten:	sushi,	spaghetti	en	lettersoep	(van	de	
kookles)
kleur:	turkoois	en	lichtblauw		
dier:	hond,	paard,	kat	en	tamme	ratjes
sport:	paardrijden
hobby:	paardrijden

trisch	te	gaan	rijden.	Verder	is	het	zo	dat	de	
brandstofauto’s	nog	steeds	schoner	worden	
en	zijn	waterstof	en	synthetische	brandstof-
fen	in	opkomst.	Zelfs	als	de	EU	en	Frans	Tim-
mermans	 hun	 plannen	 voor	 elkaar	 krijgen	
om	vanaf	2035	geen	brandstofauto’s	meer	
nieuw	toe	te	laten,	zal	dat	naar	mijn	mening	
maar	een	schijnoplossing	zijn.					
																																																																																																																		
Als	we	zien	dat	we	 in	Nederland	ongeveer	
400.000	 auto’s	 per	 jaar	 nieuw	 op	 de	 weg	
zetten	 op	 een	wagenpark	 van	 8.8	miljoen,	
zien	we	ook	dat	diesel	en	benzine	nog	lang	
aan	 de	 pomp	 verkrijgbaar	 zullen	 moeten	
zijn	om	te	voorkomen	dat	de	gewone	men-
sen	het	gelag	gaan	betalen.																																																																																																																																							
De	 praktijk	 zal	 er	 dus	 een	 zijn	 dat	 de	
komende	20	tot	30	jaar	in	ieder	geval	alles	
naast	elkaar	zal	moeten	blijven	bestaan.	Dus	
aandrijving	 op	 diesel,	 benzine,	 gas,	 water-
stof,	 elektrisch,	 en	 synthetische	 brandstof	
naast	 elkaar.	Wel	 zal	 de	 overheid	 trachten	
met	 belastingmaatregelen	 verschuivingen	
te	bewerken.	Dat	wil	 zeggen	dat	diesel	 en	

Vervolg van pagina 7

benzine	 waarschijnlijk	 nog	 duurder	 zullen	
worden.

Slot
Onlangs	is	het	nieuwe	rapport	van	het	IPCC	
uitgekomen.	 IPCC	 staat	 voor	 Intergover-
nmental	 Panel	 on	 Climate	 Change,	 een	
orgaan	van	de	Verenigde	Naties	bestaande	
uit	 honderden	 specialisten	 op	 klimaatge-
bied.	 Dit	 rapport	 onderbouwt	 de	 voorne-
mens	die	de	EU	bij	monde	van	Frans	Tim-
mermans	al	deed.	De	noodzaak	om	iets	aan	
onze	uitstoot	 van	broeikasgassen	 te	doen,	

blijkt	nog	groter	dan	we	al	wisten.	Dat	wil	
ook	een	 ruime	meerderheid	van	de	bevol-
king,	 en	 het	 is	 allang	 geen	 discussie	meer	
van	 linkse	 of	 rechtse	 politiek.	Daarom	 zul-
len	 we	 ook	 in	 onze	 leefomgeving	 steeds	
meer	 met	 wind-	 en	 zonne-energie	 te	
maken	krijgen.	Verder	 is	het	heel	goed	dat	
nu	 eindelijk	 ook	 de	 zeer	 vervuilende	 zee-
scheepvaart	 en	 de	 luchtvaart	 aangepakt	
gaan	worden,	al	zullen	we	ook	dat	met	zijn	
allen	qua	kosten	moeten	gaan	opbrengen.																																																																																																															
De	regering	is	nu	aan	zet.	Een	uitdaging	zal	
worden	hoe	we	ons	land	naar	de	toekomst	
toe	inrichten	op	alle	gebieden.	De	grootste	
uitdaging	zal	echter	worden	dat	niet	alleen	
wij	als	klein	land,	of	als	Europa,	maar	de	hele	
wereld	mee	gaat	trekken	in	deze	race	tegen	
de	klok,	om	de	aarde	te	redden	van	grotere	
catastrofes.	Het	recent	uitgebrachte	rapport	
van	3949	pagina’s	van	het	IPCC	toont	dit	in	
duidelijke	bewoordingen	aan.	

Meer van de bestuursraad op pagina 34

Energietransitie
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Alisa Lalicic

Column “Ik kijk wel waar ik zin in heb”

Tijdloze zomer
“Jij	doet	 ‘m	 toch	ook	af	hè?”	app	 ik	op	de	
eerste	 vakantiedag	 naar	 een	 collega.	 Ons	
horloge,	iedere	vakantie	weer.	Want	vakan-
tie	 kent	 geen	 tijd,	 vinden	we.	Ook	 dit	 jaar	
ging	ik	zonder	horloge	de	zomervakantie	in.	
Want	ik	doe	niets	 liever	dan	de	tijd	nemen	
in	een	vakantie.	Maar…	de	tijd	voor	wat	pre-
cies?	

Om	eens	goed	bij	te	slapen.	Mijn	bioritme	is	
verstoord	door	de	wekker,	die	dagelijks	om	
07.00	uur	gaat	en	tot	07.30	uur	blijft	sluime-
ren.	In	de	vakantie	haal	ik	alle	gemiste	uren	
van	de	afgelopen	maanden	in.	Ik	noem	het	
de	zomerslaap	en	is	uitermate	geschikt	om	
de	vakantie	mee	te	starten.	

Vakantie	 geeft	 ruimte	 om	 klusjes,	 die	 al	
zolang	op	de	lijst	staan,	af	te	vinken.	Kleer-
kasten	 uitmesten,	 glaslatten	 verven,	 heg	
snoeien,	 zolder	 witten.	 Het	 zijn	 favoriete	
dagen,	 als	 ik	 dingen	 gedaan	 krijg.	 Zonder	
dat	 ik	de	 tijd	 in	mijn	nek	 voel	hijgen,	bah.	
Wat	ga	je	vandaag	doen?	Ik	kijk	wel	waar	ik	
zin	in	heb.	

Naast	 de	 klusjes	 en	 de	 zomerslaap	 neem	
ik	vooral	de	tijd	om	te	vertragen.	Het	afge-
lopen	jaar	voelde	het	alsof	 ik	werd	geleefd	
door	 covid.	 Ik	 denk	 aan	 de	 avondklok,	 de	
zoveelste	 lockdown,	 beperkingen.	 Dat	 gaf	
een	verstikkend	gevoel.	Door	vertraging	lijk	
ik	meer	grip	op	het	leven	te	hebben,	kan	ik	
covid	voor	even	vergeten.	Ik	ga	op	zoek	naar	
dingen	die	wel	kunnen.	Dat	zijn	er	uiteinde-
lijk	best	veel.	Een	beetje	terug	naar	normaal?	

Het	komt	nog	wel	eens	voor	dat	 ik	ergens	
‘op	 tijd’	moet	 zijn.	 Voor	 een	 afspraak	met	
iemand	 die	 wél	 een	 horloge	 draagt	 en	

Jaarlijks	wordt	er	door	de	gemeente	’s-Her-
togenbosch	 een	 wijk-	 en	 buurtonderzoek	
gedaan	middels	een	enquête.	De	resultaten	
hiervan	zijn	nu	bekend.	

Engelen	 en	 Bokhoven	 hebben	 zich	 in	 de	
loop	der	 jaren	 ontwikkeld	 als	 echte	 foren-
sendorpen.	Er	wonen	ongeveer	5650	men-
sen,	onder	wie	veel	gezinnen	met	kinderen.	
Er	zijn	ongeveer	2200	woningen,	waarvan	de	
meeste	relatief	dure	koopwoningen	zijn.	Er	
staan	veel	vrijstaande	woningen,	2	onder	1	
kappers,	 rijtjeshuizen	 en	 luxe	 appartemen-
ten.

Engelen	heeft	in	2020	een	bovengemiddelde	
score.	Ook	de	resultaten	van	vier	van	de	vijf	
thema’s	 zijn	 bovengemiddeld.	 Het	 thema	
‘Werk	 &	 leren’	 scoort	 bovengemiddeld,	
omdat	weinig	huishoudens	gebruik	maken	
van	een	(bijstand-)uitkering	of	schulddienst-
verlening.	‘Samenleven’	heeft	een	bovenge-
middelde	score	door	een	hoog	rapportcijfer	
voor	 tolerantie.	 Bij	 het	 thema	 ‘Leefomge-
ving’	 zijn	de	bewoners	onder	andere	posi-
tief	over	de	eigen	woning,	woonomgeving	
en	groenvoorzieningen.

Bewoners	ervaren	er	relatief	weinig	verloe-
dering.	 Ook	 geven	 relatief	 veel	 bewoners	
aan	duurzaamheid	belangrijk	te	vinden.	Het	
thema	 ‘Veiligheid’	 scoort	 bovengemiddeld,	
onder	 meer	 omdat	 bewoners	 zich	 er	 vei-
lig	voelen,	er	weinig	sociale	overlast	wordt	
ervaren	en	de	politie	er	relatief	weinig	inci-
denten	en	misdrijven	registreert.	
Het	 thema	 ‘Welzijn’	 heeft	 een	 gemiddelde	
score.	 Wel	 hebben	 hier	 twee	 deelthema’s	
een	bovengemiddeld	resultaat:	gezondheid	
en	zelfredzaamheid.	Dit	komt	omdat	bewo-
ners	 zichzelf	 een	 hoog	 rapportcijfer	 geven	
voor	geluk	en	er	een	hoge	score	is	voor	zelf-
redzaamheid.	 Het	 thema	 ‘Voorzieningen’	
heeft	 een	 ongunstige	 score.	 Dit	 komt	met	
name	 door	 het	 minder	 positieve	 oordeel	
van	de	bewoners	over	de	voorzieningen	 in	
hun	buurt.	

Bij	 geluk	 geven	 bewoners	 van	 Engelen	
en	 Bokhoven	 een	 8.0,	 gemiddeld	 in	 de	
gemeente	is	dat	7.7.	Bij	veiligheid	is	dat	ook	
8.0	met	gemiddeld	 7.0.	 Bij	 contact	met	de	
buren	geeft	men	7.5,	terwijl	het	gemiddelde	
in	 de	 gemeente	 7.0	 is.	 Bij	 tolerantie	 geeft	
men	een	7.9	bij	een	gemiddelde	van	7.3.	Bij	

Wijk- en buurtmonitor 2020

Hoe gaat het
met de buurt waar jij woont? 

Wij deden onderzoek naar...

…en nog veel meer dingen over jouw buurt.

Veiligheid

Woonomgeving
Omgaan met elkaar

Geluk 

www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget

Weten wat er speelt in jouw buurt? 
Lees ons onderzoek op: 

www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor

Wijk- en buurtmonitorWijk-, buurt- en dorpsbudget
Wij willen samen met inwoners zorgen 

voor betere buurten. Elke wijk krijgt geld 
dat  bewoners zelf mogen besteden. 
Het onderzoek helpt bij de keuzes 

waaraan de wijken dat willen uitgeven.

Rondkomen

woning	 geeft	men	 een	 8.4	 bij	 een	 gemid-
delde	van	7.9	en	bij	woonomgeving	geven	
de	bewoners	van	Engelen	en	Bokhoven	een	
8.2	 bij	 een	 gemiddelde	 van	 7.5	 in	 de	 hele	
gemeente.

geleid	wordt	door	 tijd.	Als	er	dan	nog	een	
kwartier	op	de	klok	staat,	denk	ik	nog	even	
te	 kunnen	 stofzuigen,	 een	 tosti	 te	 maken	
en	mijn	nagels	te	lakken.	Dat	lukt	dus	niet…	
want	tijd	is	onze	grootste	vijand	en	we	heb-
ben	het	nooit	genoeg.	Als	tijd	een	persoon	
zou	zijn,	zou	ik	‘m	omschrijven	als	een	per-
fectionist	 met	 een	 dwingend	 karakter.	 De	
kerkklok	 horen	 luiden,	 een	 wekker	 op	 de	
achtergrond;	tijd	is	overal.	Hoe	laat	gaan	we	
eten?	Hoe	laat	spreken	we	af?	Hoelang	blijf	
je	weg?	De	tijd	vergeten,	juist	in	de	vakan-
tie,	geeft	vrijheid.	Doe	jij	je	horloge	ook	eens	
wat	meer	af?



Op	zondag	11	 juli	 is	er	 tussen	15:00	uur	en	
16:00	 uur	 een	 fiets	 van	 het	 merk	 Batavus	
Ways	gestolen.	De	diefstal	vond	plaats	aan	
het	 Engeler	 Visserspad.	 Heeft	 u	 informatie	
over	deze	diefstal?	Neem	contact	op	met	de	
politie.

Op	vrijdag	16	juli	is	tussen	10:00	uur	en	12:00	
uur	een	poging	 tot	 inbraak	gedaan	 in	een	
personenauto.	Het	gaat	om	een	Ford	Mus-
tang	Mach-E.	 De	 poging	 tot	 inbraak	 vond	

plaats	 aan	 de	 Oberon.	 Heeft	 u	 informatie	
over	deze	poging?	Neem	contact	op	met	de	
politie.

Op	zondag	18	juli	is	tussen	11.30	uur	en	15.45	
uur	een	fiets	van	het	merk	Popal	gestolen.	
Het	gaat	om	een	transportfiets.	
De	diefstal	vond	plaats	aan	de	Meerheuvel-
weg.		Heeft	u	informatie	over	deze	diefstal?	
Neem	contact	op	met	de	politie.

Reacties	
Voor	spoedmeldingen,	als	elke	seconde	telt,	
bel	112	(politie).	Wilt	u	rechtstreeks	de	poli-
tie	 informeren,	 geen	 spoed	bel	 0900-8844	
(politie).	 Wilt	 u	 de	 politie	 informeren	 en	
zeker	anoniem	blijven,	bel	0800-7000	(Meld	
Misdaad	 Anoniem).	 Wilt	 u	 de	 gemeente	
informeren,	bel	dan	073-6155555	of	ga	naar:	
www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt.

HAS-studenten sluiten hun onderzoeksopdracht af met 
bodem- en plantenadviezen
Zij	 stimuleren	 het	 vervolg	 voor	 meer	 bio-
diversiteit	met	de	opening	van	twee	insec-
tenhotels	 samen	 met	 de	 kinderen	 van	 De	
Matrix	en	van	Antonius	Abt.
Nog	 net	 voor	 de	 schoolvakantie	 van	 start	
ging,	sloten	de	HAS-studenten	hun	onder-
zoeksopdracht	af	en	werkten	samen	met	de	
kinderen	van	de	basisscholen	aan	blijvende	
objecten	voor	meer	biodiversiteit	in	Engelen	
en	Bokhoven:	twee	insectenhotels!

Voor	 wie	meer	 wil	 weten	 over	 de	 resulta-
ten	 van	 het	 verrichte	 bodem-	 en	 planten-

onderzoek	is	het	rapport	van	de	studenten	
op	navraag	beschikbaar.	Ook	zijn	zij	graag	
bereid	om	op	specifieke	vragen		nadere	toe-
lichting	te	geven.	Stuur	uw	vraag	of	verzoek	
aan	 info@bestuursraad.nl.	 Wij	 leiden	 het	
dan	voor	u	verder.

Een	van	locaties	waar	bodemmonsters	wer-
den	 genomen	was	 De	 Verftuin	 van	 Atelier	
De	Heerlijkheid.
Als	 je	 door	 Bokhoven	 komt	 en	 je	 gaat	 de	
Gravin	 Helenastraat	 in,	 zie	 je	 Atelier	 De	
Heerlijkheid.	Daar	 tegenover	een	 tuin	voor	

bijen,	 vlinders	en	voor	een	zeldzaam	soort	
kunstenaar.	 In	deze	tuin	staan	overwegend	
inheemse	planten	waar	pigmenten	en	bind-
middelen	uit	gehaald	worden	voor	de	schil-
derkunst.	Een	tijd	geleden	stond	in	De	Twee-
terp	 een	 artikel	 over	 de	 aanleg	 van	 deze	
tuin.	 In	 het	 voorjaar	 zijn	 studenten	 van	de	
HAS	in	de	tuin	op	onderzoek	uitgegaan	om	
te	bekijken	wat	de	kwaliteit	van	de	bodem	
is	en	wat	de	planten,	die	in	de	tuin	zouden	
komen,	nodig	hebben	om	zich	goed	te	ont-
wikkelen.	Inmiddels	ligt	de	tuin	er.	Bijna	alle	
planten	voelen	zich	blijkbaar	zo	prettig	dat	
ze,	zo	goed	als	allemaal,	 in	volle	glorie	 tot	
bloei	zijn	gekomen.	De	oogst	is	intussen	van	
start	gegaan.	
	
Je	 ziet	ouderwetse	vlaskapelletjes	 staan	en	
in	 het	 atelier	 vind	 je	 tafels	 vol	 drogende	
bloemen	en	potten,	waar	pigmenten	de	tijd	
krijgen	los	te	komen	uit	blad,	bloem	of	wor-
tel.	Hierbij	komen	de	expertise	van	Rick	en	
Marike	mooi	samen.	Rick	heeft	een	achter-
grond	 in	de	 chemie	 en	Marike	 is	 als	 beel-
dend	 kunstenaar	 geïnteresseerd	 in	 (kunst)
geschiedenis	 en	 al	 geruime	 tijd	 bezig	met	
het	op	ambachtelijke	wijze	maken	van	verf.	
	
Mocht	 je	 er	 langs	 komen,	 loop	 het	 ate-
lier	even	binnen	of	kom	de	tuin	in.	Rick	en	
Marike	vertellen	je	graag	over	dit	bijzondere	
project.	Het	atelier	 is	bijna	altijd	open,	ook	
om	er	gebruik	 van	 te	maken.	Kijk	hiervoor	
even	op	de	website	www.marikeboerman.nl		
bij	‘open	werkatelier’.	

Mocht	je	een	fijne	plek	zoeken	om	aan	kunst	
te	werken,	je	bent	welkom.
En	zoek	je	iets	om	met	het	hele	gezin	mee	
te	 kunnen	 doen,	 doe	 dan	 op	 29	 augustus	
mee	met	Sporen	in	het	landschap,	een	bui-
tenworkshop	 voor	 het	 hele	 gezin,	 inclusief	
kampvuur!
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Colofon

Centraal	alarmnummer:	112
Politie:	0900	-	8844	(geen	spoed)
Brandweer:	0880	-	208101
Huisartsenpraktijk:	073	-	6311366	
Apotheek	Lage	Leun:	073	-	6330203
Apotheek	Medsen,	Kooikersweg	203d,	
073	-	6233095
Tandarts:	073	-	6311588	
Jeroen	Bosch	Ziekenhuis:	073	-	5532000

Dierenambulance	Den	Bosch:	073	-	6146070			
Stadskantoor	Wolvenhoek:	073	-	6155155				
Afvalstoffendienst:	073	-	6156500
Meldpunt	Schoon,	Heel	en	Veilig:	
073	-	6155555
Brabant	Water	storingen:	073	-	6838000
Essent	storingen:	0800	-	0340
Stichting	Farant:	073	-	6124488	
Vivent:	088	-	1637000

Belangrijke telefoonnummers

Dorpsagenda
Elke	maandag	en	donderdag	
10.00	-	13.00	uur

Koffieochtend voor iedereen
in	Herberg	Haverleij

Elke	woensdag
13.30	-	15.00	uur

Open kerk
In	de	Protestantse	kerk	in	Engelen

Woensdag	25	aug	en	8	sept
09.30	uur

Wandelen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Vrijdag	27	aug
19.00	-	22.00	uur

Spelletjesavond	
In	Herberg	Haverleij

Vrijdag	27	aug
20.00	uur

Kaartavond (rikken)
In	De	Engelenburcht

Woensdag	1	en	15	sept
09.30	uur

Fietsen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Vrijdag	3	sept
20.00	uur

Bingo
In	De	Engelenburcht

Dinsdag	7	sept
10.00	uur

Koffiedrinken met senioren
In	De	Engelenburcht

Zondag	12	sept
10.00	-	16.00	uur

Rondleiding Heemkundekring
Vanaf	St.	Lambertuskerk

Maandag	13	sept
20.00	uur

Vergadering bestuursraad
In	De	Engelenburcht

Zondag	19	september
14.00	-	17.30	uur

Open dag Tennisvereniging Engelen

(S)limmerik
Met	het	stevig	stijgen	van	de	waterstand,	
gold	dit	ook	voor	Engelen	langs	de	waterkant.
Zowel	de	Maas	als	ook	de	Dieze,
kregen	het	nodige	water	‘voor	de	kiezen’.
Mede	gelet	op	de	oplopende	meterstand.
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Draaiboek Marble Maniacs
Looptijd: zondag 31 januari (week 5) t/m zaterdag 20 maart (week 11)

LET OP: Onder embargo tot donderdag 21 januari (week 3)

Geen	zonnestraal	meer	missen.	
Laat	al	je	boodschappen	tuinbezorgen.	

Veel zon in op komst? Een bbq op de planning? Of een 
spontane picknick in het vooruitzicht? Bestel je bood-
schappen eenvoudig op plus.nl of met de PLUS app 

en laat ze eenvoudig tuinbezorgen. 
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 Zondag
 09.00 - 19.00 uur


